Anexa 3

GRILA EVALUARE ŞI SELECȚIE A PARTENERILOR
Notă: Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea
output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.
Punctaj
Criterii de selecție
maxim
1. Capacitatea operațională, financiară și profesională
50 puncte
1.1 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului
Organizația are experiență în derularea de activități din sfera protejării, conservării,
restaurării, cercetării și valorificării patrimoniului cultural, dovedită prin participarea
în alte proiecte culturale, de cercetare/dezvoltare și/sau publicații științifice;
15 puncte
Și/sau
Organizația are experiență în derularea de activități din categoria punerii în valoare
a patrimoniului cultural prin activități de artă contemporană, dovedită prin
participarea în alte proiecte culturale, artistice și de cercetare/dezvoltare.
1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV
Nivel scăzut (experții propuși au experiență dovedită în activitățile proiectului de
minim 1 an) – 5 puncte
1.1 Nivel mediu (experții propuși au experiență̆ dovedită în activitățile proiectului de
15 puncte
minim 2 ani) – 10 puncte
Nivel înalt (experții propuși au experiență dovedită în activitățile proiectului de peste
3 ani) – 15 puncte
1.3. Dovada implementării unor proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile de către partener
10 puncte
Între 1-2 proiecte – 5 puncte
Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte
1.4. Partenerul a implementat individual sau în calitate de partener cel puțin un
proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, a cărui valoare este cel puțin
10 puncte
egală cu valoarea estimată a bugetului care îi revine individual partenerului pentru
realizarea activitățilori.
2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

50 puncte

2.1 Numărul de activități principale în care partenerul dorește să se implice
1 activitate – 2.5 puncte
2 activități – 5 puncte
10 puncte
3 activități – 7.5 puncte
4 activități – 10 puncte
2.2 Activitățile propuse și rezultatele acestora sunt corelate cu obiectivele proiectului
și pot fi subsumate principalelor activități, așa cum au fost acestea descrise în 15 puncte
secțiunea introductivă a apelului de selecție de parteneri.
2.3 Activitățile propuse se bazează pe o abordare inovativă, dezvoltând /
15puncte
implementând alternative / metode / tehnici inovatoare în scopul creșterii accesului
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la cultură, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii. ii
2.4 Activitățile propuse aduc o contribuție la atingerea indicatorului de output “număr
de abordări inovative referitoare la patrimoniul cultural, sprijinite în vederea
10 puncte
dezvoltării publicului”iii.
TOTAL

100
puncte

i

Criteriu conceput prin raportare la criteriul III.1.1 din Grila de evaluare tehnică din cadrul apelului de propuneri
Criteriu conceput prin raportare la criteriul I.3 din Grila de evaluare tehnică din cadrul apelului de propuneri
iii
Criteriu conceput prin raportare la criteriul II.4.5 din Grila de evaluare tehnică din cadrul apelului de propuneri
ii

2 din 2

Ienăchiță Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniu.ro
secretariat@patrimoniu.ro

