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Nr. 332/12.10.2021

ERATĂ

LA RAPORTUL DE SELECȚIE FINAL NR. 354/ 11.11.2020 AFERENT SESIUNII 1 A

MĂSURII 3/6B – „PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE, CULTURALE ȘI LOCALE,

PRECUM ȘI SPRIJINIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A SOCIETĂȚII CIVILE”

În vederea corectării unei erori cu privire la acordarea punctajului în cadrul

Raportului de selecție final cu nr. de înregistrare 354/ 11.11.2020 aferent sesiunii 1 a

Măsurii 3/6B – „Promovarea activităților sportive, culturale și locale, precum și sprijinirea

capacității administrative a societății civile”, proiectele depuse de către:

- SOCIETATEA INTERNAȚIONALĂ DE STUDII MUZICALE cu nr. de înregistrare

231/05/ 24.09.2020, cu titlul „ARTENSATE”,

- ASOCIAȚIA “DAN CEPLINSCHI” cu nr. de înregistrare 231/06/25.09.2020 cu

titlul „BUCURIA DANSULUI”

- ASOCIAȚIA ARTEFACT BANAT cu nr. de înregistrare 231/08/25.09.2020 cu

titlul „ISTORIE ȘI CULTURĂ BĂNĂȚEANĂ ÎN SATELE TIMIȘENE”

În etapa de evaluare la nivelul OJFIR Timiș, în urma verificarii criteriilor de selectie

pentru proiectele: „ISTORIE ŞI CULTURĂ BĂNĂŢEANĂ ÎN SATELE TIMIŞENE„ înregistrată cu

nr.F1920075I111253708121; „ARTESANTE„ înregistrată cu nr. F1920074C111253708117;

„BUCURIA DANSULU„ înregistrată cu nr. F1920074C111253708109, au fost constatate erori

cu privire la acordarea punctajului la criteriul de selectie S3 – Dotarea clădirilor cu

sisteme care utilizează energie regenerabilă. Conform Ghidului Solicitantului aferent M3

/6B „Promovarea activităţilor sportive, culturale şi locale, precum şi sprijinirea capacităţii

administrative a societăţii civile ” și a fișei de evaluare generală a proiectului E1.2L,

punctajul obținut pentru criteriu de selecție S3 – Dotarea clădirilor cu sisteme care

utilizează energie regenerabilă este de 25 puncte. Astfel beneficiarii își asuma

autoscorarea eronată a punctajului la acest criteriu de selecție, punctajul corect pentru

aceasta este de 0 puncte si nu de 25 de puncte, conform notelor de atenționare:
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- Nr. 1163 din 05.10.2021 pentru proiectul:

„ISTORIE ŞI CULTURĂ BĂNĂŢEANĂ ÎN SATELE TIMIŞENE „ înregistrată cu nr.

F1920075I111253708121,

- Nr. 1164 din 05.10.2021 pentru proiectul: „ARTESANTE „ înregistrată cu nr.

F1920074C111253708117,

- Nr. 1165 din 05.10.2021pentru proiectul: „BUCURIA DANSULUI „ înregistrată

cu nr. F1920074C111253708109,

Astfel punctajul Pentru fiecare proiect in parte este urmatorul: „ISTORIE ŞI

CULTURĂ BĂNĂŢEANĂ ÎN SATELE TIMIŞENE„ (CS1 -25 Puncte, CS4 – 25 Puncte, TOTAL 50

Puncte), „ARTESANTE„ (CS1 -25 Puncte, CS4 – 25 Puncte, TOTAL 50 Puncte), „BUCURIA

DANSULU„ (CS1 -25 Puncte, CS4 – 25 Puncte, TOTAL 50 Puncte).

Anexăm prezentei erate Raportul de selecție final aferent sesiunii 1 a Măsurii 3/6B

– „Promovarea activităților sportive, culturale și locale, precum și sprijinirea capacității

administrative a societății civile” cu modificările propuse.

Diminuarea Punctajului nu afecteaza selectia proiectelor mentionate mai sus

deoarece punctajul minim in cadrul Masurii 3/6B – „Promovarea activităților sportive,

culturale și locale, precum și sprijinirea capacității administrative a societății civile” este

de 25 PUNCTE

Aprobă,

Manager GAL

Iovescu Alexandru Adrian

Avizează,

Reprezentant CDRJ

Florentina Ban - Coordonator
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