Anexa 1: Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

A2.1. Criterii de verificare a conformității administrative
Criterii
1.

Cererea de
finanțare
respectă
formatul
solicitat.

Subcriterii prelucrate automat de
către sistemul informatic


Cererea de finanțare respectă
formatul standard din Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice și

Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul
Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020.

Subcriterii procesate de evaluatori
Anexe solicitate conform “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020”:
1. Declarație de angajament
2. Declarație de eligibilitate
3. Declarația privind evitarea dublei finanţări
4. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor aferente cheltuielilor ce vor
fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanţare din FESI 2014-2020
Anexe solicitate conform Ghidului solicitantului – Condiții specifice:
1. Anexa 4: Declarația privind ajutorul de minimis – copie în format .pdf
2. Anexa 5: Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de
întreprindere socială cf. Legii 219/2015 – copie în format .pdf
3. Anexa 6: Cerere de atestare ca întreprindere socială înregistrată la Agenția Județeană
de Ocupare a Forței de Muncă – copie în format .pdf
4. Anexa 7: Ultimul bilanț încheiat și înregistrat la organele fiscale – copie în format .pdf

2.

Cererea de
finanțare este
semnată de către
reprezentantul
legal?



Se verifică dacă persoana care a
semnat cererea de finanțare este
aceeași cu reprezentantul legal sau
împuternicitul acestuia.

1
Ghidul solicitantului – condiții specifice
”SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

A2.2. Criterii de verificare a eligibilității
Criterii

Subcriterii prelucrate automat de către
sistemul informatic

Subcriterii procesate de evaluatori

A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor
Solicitantul face
parte din categoria
de beneficiari
eligibili și
îndeplinește
condițiile stabilite în
Ghidul
Solicitantului?



Solicitantul trebuie să facă parte din
categoriile de beneficiari eligibili
menționate în prezentul Ghid

Solicitantul se încadrează în tipurile de solicitanți eligibili:
1.
societate cooperativă de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
2.
cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
3.
asociaţie sau fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

1.

4.
casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al
uniunilor acestora, republicată;
5.
casă de ajutor reciproc a pensionarilor, care e înfiinţată şi funcţionează
în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
6.

federaţie sau uniune ale persoanelor juridice de la 1-5

7.
orice alte categorie de persoană juridică care respectă, conform actelor
legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei
sociale prevăzute în prezenta lege.
Solicitantul este atestat/ în curs de atestare ca intreprindere socială.
Solicitantul este înregistrat juridic și activ fiscal (bilanț încheiat și înregistrat la
organele fiscale) de minimum 1 an.
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Ghidul solicitantului – condiții specifice
”SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

Criterii

Subcriterii prelucrate automat de către
sistemul informatic




2.

Subcriterii procesate de evaluatori

Solicitantul a implementat cel puțin 1
proiect cu finanțare nerambursabilă din
surse publice (inclusiv ajutor de stat sau
de minimis) sau privat
Solicitantul are capacitate financiară:
valoarea finanțării nerambursabile care
poate fi accesată nu depășește valoarea
maximă calculată conform algoritmului
prezentat în Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020.

Solicitantul demonstrează capacitatea financiară necesară: dispune de
resursele financiare necesare, din surse proprii sau atrase, stipulate în
documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020”.

B. Eligibilitatea proiectului

B1

Proiectul propus
spre finanțare
(activitățile
proiectului, cu
aceleaşi rezultate,
pentru aceiaşi
membri ai grupului
țintă) a mai
beneficiat de sprijin
financiar din fonduri
nerambursabile
(dublă finanțare)?1



Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în
cererea de finanțare.



Proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleaşi rezultate,
pentru aceiaşi membri ai grupului țintă) nu a mai beneficiat de sprijin
financiar din fonduri nerambursabile (dublă finanțare).

1

Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/ beneficiarul. trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri
nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare
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”SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

Criterii

Subcriterii prelucrate automat de către
sistemul informatic

B2

Proiectul propus
spre finanțare este
încheiat în mod fizic
sau implementat
integral înainte de
depunerea cererii de
finanțare la
autoritatea de
management,
indiferent dacă
toate plățile
aferente au fost
efectuate de către
beneficiar (art. 65,
alin. (6) din Reg.
1303/2013)?



B3

Proiectul se
încadrează în
programul
operațional,
conform specificului
de finanțare stabilit
în Ghidul
Solicitantului?

Se verifică dacă solicitantul a încadrat
proiectul în axa prioritară, prioritatea de
investiții, obiectivul specific, indicatorii de
realizare imediată şi de rezultat și tipurile
de măsuri, conform POCU şi prezentului
Ghid

Grupul țintă este
eligibil?



Grupul țintă al proiectului se încadrează în
categoriile eligibile menționate în
prezentul Ghid

B4



Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în
cererea de finanţare (în vederea
respectării dispozițiilor art. 65 alin. (6) din
Reg. CE nr. 1303/2013 privind eligibilitatea
cheltuielilor). Ulterior, dacă a bifat și
DEMARAT, se verifică dacă a precizat că a
respectat legislația relevantă aplicabilă
proiectului, conform art.125, alin 3, lit. (e)
din Reg. CE nr. 1303/2013.

Subcriterii procesate de evaluatori


Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat
integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de
management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către
beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013).

Grupul țintă al proiectului se încadrează în categoria persoane din

întreprinderi sociale existente, și anume:
-

personal angajat în cadrul întreprinderii solicitante;
membri/ asociați/ acționari care fac parte din
întreprinderea solicitantă conform actelor de organizare și
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Ghidul solicitantului – condiții specifice
”SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

Criterii

Subcriterii prelucrate automat de către
sistemul informatic

Subcriterii procesate de evaluatori

-

funcționare;
voluntari (cu contract de voluntariat) din cadrul
întreprinderii solicitante – maximum 25% din numărul
total al persoanelor din grupul țintă.

Grupul țintă al proiectului este de minimum 10 persoane.

B5

Valoarea proiectului
și contribuția
financiară solicitată
se încadrează în
limitele stabilite în
Ghidul
Solicitantului?

B6

Durata proiectului

B7

Cheltuielile
prevăzute respectă
prevederile legale
privind
eligibilitatea?

B8

Proiectul cuprinde
măsurile minime de
informare și
publicitate?





Valoarea proiectului și contribuția
financiară solicitată se înscriu în limitele
stabilite în prezentul Ghid



Valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 40.000 euro.



Valoarea eligibilă a proiectului este de maximum 100.000 euro.

Durata de implementare este de
maximum 24 luni.

Cheltuielile de tip FEDR prevăzute în bugetul
proiectului reprezintă maximum 10% din
valoarea cheltuielilor directe eligibile
aferente proiectului.



Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul
activității de informare și publicitate,
măsurile minime prevăzute în Orientări
privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman
2014-2020.

Proiectul respectă măsurile minime de informare și publicitate conform
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020.
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