Metodologia pentru calculul punctajului aferent proiectului
MASURA M1/6B Promovarea UNITARĂ a teritoriului Clisura Dunării

Modul în care sunt abordate, punctate criteriile de evaluare este descris mai jos.
CS1 - Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale.
•
•
•

Proiectul contribuie cu peste 50% din valoarea sa la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor
locale: 10 puncte
Proiectul are cel puțin un element de conservare a patrimoniului local și a tradițiilor locale: 5 puncte
Proiectul nu contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale: 0 puncte

Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ, contribuția sa la conservarea
patrimoniului local și a tradițiilor locale;
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere,
detaliere și argumentare EXPLICITĂ legată de contribuția la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor
locale și să prezinte clar contribuția de peste 50% din valoarea sa la acest criteriu pentru obținerea punctajului
maxim de 10 puncte.
Dacă nu prezintă explicit dar are elemente de conservare a patrimoniului local și a tradițiilor locale – evaluatorii
vor puncta cu 5 puncte. Evaluatorii nu vor acorda mai mult de 5 puncte dacă Criteriul nu este specificat explicit,
chiar dacă se poate deduce o pondere peste 50% a conservării patrimoniului local și a tradițiilor locale în cadrul
proiectului.
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ – pentru corelarea cu bugetul proiectului.
Pentru a puncta toate cele 10 puncte – evaluatorul va trebui să poată vedea clar în corelare că peste 50% din
bugetul proiectului este alocat acestui criteriu.
CS2- Proiectul contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și
naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale =10 puncte
•
Proiectul contribuie în totalitate la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale
și naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale : 10 puncte
•
Proiectul are minim un element de tradițiilor locale, valorilor cultuale și naturale – 5 puncte;
•
Proiectul NU contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și
naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale: 0 puncte
Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ ponderea contribuției sale la
susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu scopul menținerii
tradițiilor locale;
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere,
detaliere și argumentare EXPLICITĂ legată de EVENIMENTELE bazate pe tradiții populare, valori culturale și
naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale și să prezinte clar contribuția integrală din valoarea sa la acest
criteriu pentru obținerea punctajului maxim de 10 puncte.
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Dacă nu prezintă explicit dar are elemente legate de evenimentele bazate pe tradiții populare, valori culturale și
naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale – evaluatorii vor puncta cu 5 puncte. Evaluatorii nu vor acorda
mai mult de 5 puncte dacă Criteriul nu este specificat explicit, chiar dacă se poate deduce că proiectul este
dedicat în integralitatea sa EVENIMENTELOR bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu scopul
menținerii tradițiilor locale
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ – pentru corelarea cu bugetul proiectului.
Pentru a puncta toate cele 10 puncte – evaluatorul va trebui să poată vedea clar în corelare că întreg bugetul
proiectului este alocat acestui criteriu.
CS3 - Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității
locale
• Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității locale
=10 puncte
• Proiectul NU contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității
locale =0 puncte
Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ, contribuția sa la
SENSIBILIZAREA TINERILOR asupra sănătății și mediului, consolidarea identității locale;
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere, detaliere
și argumentare EXPLICITĂ legată de SENSIBILIZAREA TINERILOR asupra sănătății și mediului,
consolidarea identității locale pentru obținerea punctajului maxim de 10 puncte.
Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente legate de SENSIBILIZARE A TINERILOR asupra sănătății și
mediului, consolidarea identității locale – evaluatorii NU vor puncta acest criteriu.
CS4 - Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei
Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei =5 puncte
Proiectul NU contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei =0 puncte
Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ, contribuția sa la dezvoltarea
identității locale a zonei;
Identitatea locală – face referire la întreg Teritoriul Clisura Dunării – și presupune elemente specifice de
identitate locală.
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere, detaliere
și argumentare EXPLICITĂ a componentei de IDENTITATE LOCALĂ pentru obținerea punctajului maxim de
5 puncte.
Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente de IDENTITATE LOCALĂ – evaluatorii NU vor puncta acest
criteriu.
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CS5- Proiectul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde
activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin
participare la evenimente
•
•

Proiectul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde activități
sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin
participare la evenimente= 10 puncte.
Proiectul NU sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde
activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin
participare la evenimente= 0 puncte

Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ, contribuția sa legată de modul în
care sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde activități sportive care
contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente;
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere,
detaliere și argumentare EXPLICITĂ a componentei legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos
(cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor
prin participare la evenimente) - pentru obținerea punctajului maxim de 10 puncte.
Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos,
(cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor
prin participare la evenimente) – evaluatorii NU vor puncta acest criteriu.
CS6 - Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea,= 10 puncte
Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de atenuarea
schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea,= 10 puncte
Proiectul NU prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de atenuarea
schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea,= 0 puncte
Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ, contribuția sa la obiectivele
orizontale;
Proiectele vor preciza și detalia clar și concret în studiul de fezabilitate care este componenta de sensibilizare
cu privire la problemele de mediu, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptare
la acestea;
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere,
detaliere și argumentare EXPLICITĂ asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de atenuarea
schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea pentru obținerea punctajului maxim de 10 puncte.
Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente de atragere a atenției asupra problemelor de mediu, de
protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea – evaluatorii NU vor
puncta acest criteriu.
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CS7 - Proiectul are componenta inovatoare= 15 puncte
Proiectul este în totalitate unul inovator = 15 puncte
Proiectul are componentă de inovare peste 50% din valoarea/ponderea lui – 10 puncte
Proiectul are o singură componentă de inovare care reprezintă mai puțin de 50% din valoare/ponderea acestuia
– 5 puncte;
Proiectul nu are componentă inovatoare
Proiectele vor preciza și detalia clar și concret în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ care
este componenta inovatoare legată de experiența din regiune și vor argumenta caracterul inovator și ponderea
inovării în cadrul proiectului.
INOVAREA – face referire la Teritoriul Clisura Dunării – și presupune elemente noi, care nu au mai fost
folosite în promovarea teritoriului sau combinații noi de elemente de promovare care au mai fost folosite. De ex.:
o combinație nouă de elemente o reprezintă promovarea la pachet a 2 evenimente bazate pe cultură locală
(unul în județul Caraș-Severin și altul în județul Mehedinți). Un alt exemplu de element inovator raportat la Clisura
Dunării ar putea fi Porți de intrare în Clisura Dunării cu elementele de identitate ale teritoriului LEADER.
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere, detaliere
și argumentare EXPLICITĂ componentei de INOVARE pentru obținerea punctajului maxim de 15 puncte și să
argumenteze că este în totalitate INOVATOR.
Pentru obținerea a 10 puncte, proiectul trebuie să facă descriere, detaliere și argumentare EXPLICITĂ
componentei de INOVARE, și să dovedească ponderea de peste 50% a acesteia în cuantumul proiectului.
Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente de INOVARE sau dacă prezintă un singur element– evaluatorii
vor puncta acest criteriu cu 5 puncte.
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ – pentru corelarea cu bugetul proiectului.
Pentru a puncta15 puncte sau 10 puncte – evaluatorul va trebui să poată vedea clar în corelare că în totalitate
sau că peste 50% din bugetul proiectului este alocat acestui criteriu.
CS8- Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii
pentru un număr mai mare de 4 zile
•
•

Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii pentru
un număr mai mare de 4 zile =15 puncte
Proiectul NU propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic = 0 puncte

Proiectul va justifica în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ, contribuția sa la realizarea de
manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere, detaliere
și argumentare EXPLICITĂ privind realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atragerea
de turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile- pentru obținerea punctajului maxim de 10 puncte.
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Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente legate de realizarea de manifestări în afara sezonului estival
turistic sau atragerea de turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile – evaluatorii NU vor puncta acest
criteriu.
CS9 - Programul este derulat în parteneriat local,
Programul este derulat în parteneriat local, incluzând mai mult de 2 parteneri – 15 puncte;
Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 2 parteneri – 10 puncte;
Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 1 partener – 5 puncte;
Programul NU este derulat în parteneriat local – 0 puncte.
Parteneriatul local - se referă la întreg teritoriul Clisura Dunării.
Beneficiarul va anexa la proiect protocoale de parteneriat realizate la nivel local cu fiecare partener în parte.
Protocoalele de parteneriat nu au un format standard – dar ele trebuie să precizeze foarte clar rolul fiecărui
partener în implementarea și/sau sustenabilitatea proiectului.
Se verifică în Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ. Proiectul trebuie să facă descriere, detaliere
și argumentare EXPLICITĂ privind implicarea partenerilor locali - pentru obținerea punctajului aferent fiecărui
număr de parteneri implicați.
Aplicarea criteriilor de departajare
CD1. Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii pentru un
număr mai mare de 4 zile - În conformitate cu Studiul de fezabilitate dezvoltat! Sezonul turistic este considerat
ca fiind aferent lunilor iunie – august;
Pentru proiectele cu punctaj egal, vor avea prioritate la finanțare proiectele care propun evenimente în afara
sezonului turistic (în afara perioadei iunie-august) sau proiecte care stimulează sejururile de 4 sau mai multe
zile.
CD2. Proiectele depuse in parteneriat - Beneficiarul va anexa la proiect protocoale de parteneriat realizate la
nivel local cu fiecare partener în parte. Protocoalele de parteneriat nu au un format standard – dar ele trebuie
să precizeze foarte clar rolul fiecărui partener în implementarea și/sau sustenabilitatea proiectului.
Dacă proiectele au același punctaj și nu pot fi departajate prin manifestări în afara sezonului sau promovarea
sejururilor de minim 4 zile – vor avea prioritate la finanțare proiectele care implică cei mai mulți parteneri în
implementare.
Atenție – Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ păstrează modelul standard, pentru a
oferi posibilitatea de a descrie investiția și beneficiarilor care fac o investiție cu construcții-montaj, cu
amplasament în teritoriu (ex.: Panou de promovare) și celor care fac o investiție în materiale de
promovare care pot fi folosite oriunde în teritoriu (film, DVD, Materiale printate, pagini web sau alt tip de
portaluri on-line etc.).
De asemenea, Anexa 2 oferă ambele modele de Conținut cadru – Studiu de fezabilitate (respectiv DALI):
conform HG 907/2016 și HG 28/2008.

Al doilea (HG 28/2008) va fi folosit doar ca excepție în condițiile specificate de legislație.
Beneficiarii vor folosi documentația și modelele corespunzătoare.
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