
ANEXA B  

CRITERII DE FINANȚARE A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR SPORTIVE

Nr.
Crt.

CRITERII DE FINANȚARE PUNCTAJ
MAXIM

PUNCTAJ
ACORDAT

1. Relevanță și coerență 25
1.1 Cât de convingător este descrisă problema abordată? 5
1.2 Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema de-

scrisă? (Obiective SMART)
5

1.3 Cât de clar definit și strategic este ales/e grupul/ grupurile țintă? 5
1.4 În ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare

(ex. Soluții inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei
tradiții?)

5

1.5 În ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile de dezvoltare
locală stabilite de către Consiliul Local?

5

2. Metodologie 20
2.1 Cât de necesare, realiste și coerente între ele sunt avtivitățile propuse în

cadrul proiectului?
5

2.2 Cât de clar și realist este calendarul activităților? 5
2.3 Cât de coerente sunt activitățile propuse cu obiectivele proiectului? (co-

erență = obiective-activități-rezultate- impact în rândul grupului țintă și al
comunității)

2

2.4 Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile
propuse?

5

2.5 Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect? Notă:
Dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi 1

3

3. Durabilitate 15
3.1 În  ce  măsură  proiectul  va  avea  un  impact  durabil  asupra  grupului/

grupurilor țintă?
5

3.2 În  ce  măsură  activitățile  proiectului  vor  putea  fi  continuate  și  după
încheierea cestei finanțări?

5

3.3 În ce măsură proiectul conține potențiale efecte multiplicatoare? (devine
model pentru alte proiecte)

5

4. Buget și eficacitatea costurilor 10
4.1 În ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitol de cheltuieli? 5
4.2 În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile

propuse pentru implementarea proiectului?
5

5. Cofinanțare 30
5.1 Cofinanțare 30% din valoarea proiectului 

Notă: dacă există parteneri
30

5.2 Cofinanțare 20% din valoarea proiectului
Notă: dacă există parteneri

20

5.3 Cofinanțare 10% din valoarea proiectului
Notă: dacă nu există parteneri, doar contribuție proprie

10

PUNCTAJ MAXIM 100
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