Anexa 8: Criterii de evaluare a Descrierii detaliate de proiect

Fondul pentru Eficiență Energetică
Criterii de evaluare a Descrierii detaliate de proiect
Cod proiect:

Valoarea totală a proiectului:

lei

Suma solicitată din partea Fondului:

lei

Valoarea contribuției proprii a solicitantului:

lei

Cota contribuției proprii a solicitantului:

%

Tip proiect:
Categorie obiectiv:

Criterii de evaluare

No.

DA

Parțial

Remarcă

NU

A. F E Z A B I L I T A T E T E H N I C Ă
Descrierea detaliată a proiectului corespunde cerințelor Apelului și este consistentă în toate documentele aferente

1 proiectului (**)

Conținutul Raportului de audit energetic și măsurile EE/SER descrise în acesta sînt în concordanță cu conținutul

2 Formularului - Descrierea detaliată de proiect (**)

Ipotezele şi datele tehnice utilizate în calcule sînt rezonabile, complete, documentate şi confirmate adecvat.

3 Nu există ipoteze sau date arbitrare (*)

Obiectul proiectului, rețelele inginerești și echipamentele aferente proiectului sînt descrise conform cerințelor Apelului

4 (**)

Măsurile propuse, detaliile tehnice ale proiectului și specificațiile tehnice ale materialelor și echipamentelor sînt descrise

5 și sînt conforme cerințelor tehnice minime stipulate în Apel (*)

6 Tehnologia și soluțiile tehnice propuse sînt relevante și eficiente pentru problemele abordate (*)
Sînt prezentate și argumentate informațiile privind consumurile de energie înainte și după implementarea măsurilor și sînt

7 prezentate estimările economiilor de energie și reducerii volumului emisiilor de gaze cu efect de seră (*)

Metodele utilizate în calculele tehnice sînt descrise clar şi sînt conforme metodelor inginerești adecvate. Evaluatorul poate

8 repeta calculele în baza descrierilor prezentate în propunere (*)

9 Documentația de proiect este completă și avizată corespunzător, proiectul poate fi implementat (**)
Graficul de implementare este realist și ia în calcul potențialele riscuri și obstacole la etapa de implementare a proiectului iar

10 solicitantul de finanțare este pregătit pentru inițierea achizițiilor publice (**)

11 Obiectivul este funcțional și există o confirmare oficială în privința continuității funcționării (*)

B. F E Z A B I L I T A T E F I N A N C I A R Ă
Sînt prezentate detalierile privind economiile pe tip de energie și sînt justificate estimările privind reducerea costurilor

1 energetice (*)

Estimările de cost sînt detaliate și justificate pentru fiecare măsură propusă iar costurile unitare aferente măsurilor propuse

2 se încadrează în limitele rezonabile (*)

3 Termenul de recuperare a investiției este indicat, calculat corect și corespunde cerințelor Apelului (*)
Devizele de cheltuieli sînt prezentate împreună cu raportul de verificare, întocmit de către verificatori autorizați, cu detalierile

4 necesare și sînt în concordanță cu descrierile tehnice ale măsurilor propuse. Informațiile de cost sînt consistente în toate
documentele aferente proiectului (*)
Planul financiar al proiectului este realist, sigur și complet. Informațiile financiare sînt prezentate și corespund cerințelor

5 Apelului. Solicitantul este solvabil și nu are datorii față de bugete (**)

Valoarea suportului financiar solicitat din partea Fondului pentru finanțarea proiectului se încadrează în limitele stabilite de

6 Apel (**)

Solicitantul de finanțare a confirmat capacitatea sa de cofinanțare a implementării proiectului și valoarea declarată a

7 contribuției proprii a solicitantului corespunde cerințelor Apelului (*)

8 Structura de finanțare a proiectului corespunde cerințelor Apelului (*)

C. F E Z A B I L I T A T E D E M E D I U
1 Proiectul corespunde cerințelor legislației în vigoare și normelor de mediu și generează beneficii de mediu (*)
2 Sînt prezentate toate autorizațiile de mediu conform cerințelor Apelului (*)
(*) - pentru acceptarea proiectului este necesară atribuirea NUMAI aprecierii "DA" pentru criteriul respectiv
(**) - pentru acceptarea proiectului este necesară atribuirea CEL PUȚIN a aprecierii "PARȚIAL" pentru criteriul respectiv

Recomandare:

q Necesită îmbunătățire

q Acceptare

q Respingere

Comentariu:

Expert de proiect:
Nume, prenume, semnătură

data

