Anexa 7 Fișa de evaluare
Apel deschis în cadrul Fondului de Relații Bilaterale sub egida Programului RO14 „Cercetare în sectoarele prioritare”
Număr de înregistrare și data trimiterii:
Organizația aplicantă:
Titlu de proiect:

/

Criterii
DA
Verificare formală și administrativă
Aplicaţia a fost trimisă cu toate formularele administrative
necesare?
Aplicaţia a fost trimisă având completate toate părțile
formularului de aplicaţie pentru acordarea finanţării ?
Eligibilitate
Aplicaţia se înscrie în sfera apelului?
Aplicantul și partenerul acestuia (dacă este cazul) sunt eligibili
pentru acest apel, așa cum se arată în declarația de
conformitate cu definiția organizației de cercetare?
Tipurile de activități prezentate de aplicaţie sunt eligibile
pentru acest apel?
Aplicaţia are caracter bilateral?
Aplicaţia are declarația de eligibilitate completată și semnată?
Aplicaţia are declarația privind evitarea dublei finanțări
completată și semnată?
Aplicaţia are declarația de TVA completată și semnată?
Aplicaţia are anexat invitaţia trimisă către/de către aplicant
sau corespondența echivalentă, programul/ordinea de zi sau,
după caz, lista participanților?
În cazul unui beneficiar unic, aplicaţia are atașată scrisoarea
de colaborare?
În cazul unui proiect implementat în parteneriat, în care
partenerul gestionează o parte din bugetul proiectului,
aplicaţia are atașat Acordul de Parteneriat completat
corespunzător?
Aplicaţia și toate declarațiile sunt semnate de reprezentantul
legal sau de un împuternicit desemnat?

NU
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Eligibilitate

Aprobat/Respins
Punctaj
maxim

Criterii
Metodologie și rezultate așteptate
Rezultatele așteptate ale cererii contribuie la obiectivele principale
ale granturilor SEE 2009-2014 în ceea ce privește consolidarea
relațiilor bilaterale.
Viabilitatea și fezabilitatea aplicaţiei în ceea ce privește aspectele
tehnice și financiare și capacitatea aplicantului de a implementa
proiectul.
Indicatorii selectați prezentați în aplicaţie sunt clari și realizabili.
Coerența aplicaţiei
Coerența aplicaţiei în ceea ce privește activitățile propuse și
modurile de realizare a acestora.
Relevanța aplicaţiei
Scopul și efectele așteptate ale aplicaţiei sunt relevante pentru
obiectivul Programului RO14.
Contribuția la durabilitatea relațiilor bilaterale după finalizarea
proiectului.
Legătura cu Programul Cadru UE pentru Cercetare și Inovare Orizont
2020 și alte programe și inițiative europene
Buget și eficiența cheltuielilor
Bugetul este prezentat într-o manieră detaliată și corespunzătoare,
este strâns legat de activitățile propuse iar tipurile de cheltuieli sunt
conforme cu categoriile de cheltuieli eligibile.
Bugetul resepctă principiile de economie, eficiență și eficacitate.
Punctaj
Nume evaluator:
Semnătura
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