Pentru domeniul Mediul de afaceri

Grila de evaluare
pentru selectarea unei organizații neguvernamentale/asociații/fundații în domeniul mediului
de afaceri, care să participe în Comitetul de Programare al Programului Interreg dintre
România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observator

Criterii de eligibilitate:
Criteriul

Admis Respins

Organizaţie nonprofit, non-guvernamentală, constituită în conformitate cu
legislaţia relevantă
Persoanã juridicã cu sediul în România
Sediu sau filială în România, în zonele eligibile ale Programului (judeţele
Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare)
Are ca domeniu de activitate mediul de afaceri

Criterii de evaluare:
Nr.
crt.
1
2
3

Criteriul
Numărul anilor de funcționare în domeniul mediului de
afaceri
Numărul de proiecte cu finanțare europeană
implementate (partener principal/partener)
Numărul membrilor ONG-ului/asociaţiei/fundaţiei
TOTAL

Punctaj Punctaj
maxim acordat
5
2
5
12

Criterii eliminatorii
Declarația ONG-ului din care să reiasă:
- confirmarea rezultatelor obținute în proiecte deja implementate: da/nu
- organizația neguvernamentală/asociația/fundația nu a fost implicată în cazuri de fraudă,
litigii juridice care nu au fost soluționate în avantajul organizației: da/nu
Criterii de evaluare1:
Pentru fiecare criteriu de evaluare, solicitantul va menționa durata totală exactă sau numărul
proiectelor/membrilor
Pentru criteriul nr. 1
Solicitantul trebuie să facă referire şi să ataşeze documentele relevante
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul

de
de
de
de
de

ani de funcționare
ani de funcționare
ani de funcționare
ani de funcționare
ani de funcționare

în
în
în
în
în

domeniul
domeniul
domeniul
domeniul
domeniul

mediului
mediului
mediului
mediului
mediului

de afaceri (mai puțin de 3 ani): 1 punct
de afaceri (între 3 și 6 ani): 2 puncte
de afaceri (între 7 și 9 ani): 3 puncte
de afaceri (între 10 și 12 ani): 4 puncte
de afaceri (peste 13 ani): 5 puncte

Pentru criteriul nr. 2
Solicitantul trebuie să menţioneze pentru fiecare proiect: titlul proiectului, data începerii şi
finalizării lui, obiectivul şi activităţile principale, numele Programului şi al Fondului UE, rolul
solicitantului în cadrul proiectului, alte detalii considerate relevante de către solicitant
Numărul de proiecte cu finanțare europeană (între 1 și 5 proiecte): 1 punct
Numărul de proiecte cu finanțare europeană (mai mult de 5 proiecte): 2 puncte
Pentru criteriul nr. 3
Solicitantul trebuie să facă referire şi să ataşeze documentele relevante
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul

membrilor (5 membri): 1 punct
membrilor (între 6 și 10 membri): 2 puncte
membrilor (între 11 și 15 membri): 3 puncte
membrilor (între 16 și 20 membri): 4 puncte
membrilor (peste 21 membri): 5 puncte.

În cazul în care solicitanţii au primit acelaşi scor total, solicitantul câştigător va fi cel care întruneşte mai mulţi ani de
funcţionare în domeniul mediului de afaceri. Dacă, de asemenea, numărul anilor de funcţionare va fi acelasi, solicitantul
câştigător va fi cel care are un număr mai mare de membri. În cele din urmă, în cazul în care scorul este în continuare
egal, numărul proiectelor cu finanțare europeană va prevala.
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