
Organizatia: 
Numele proiectului: 

Grila utilizată în evaluarea programelor/proiectelor sau acţiunilor 
culturale
Criterii SCOR 

maxim
Punctaj 
acordat

I. Calitatea artistică şi originalitatea proiectului cultural 17 0
1.1. Claritatea viziunii artistice şi adecvarea activităţilor în funcţie de 
obiectivele proiectului cultural

7

1.2. Caracterul inovator al proiectului cultural şi/sau originalitatea 
subiectului abordat

10

II. Relevanţa proiectului cultural 30 0
Relevanţa proiectului cultural pentru obiectivele şi priorităţile de 
finanţare ale A.F.C.N. 

15

Relevanţa proiectului în privinţa varietăţii  si calitatii parteneriatelor 6
Relevanţa proiectului cultural pentru nevoile şi constrângerile  
grupului/grupurilor ţintă vizat/vizate:
În ce măsură activităţile prevăzute în proiect conduc la 
satisfacerea/rezolvarea nevoilor culturale identificate ale grupurilor 
ţintă alese? Este relevantă alegerea grupurilor ţintă în raport cu 
nevoile culturale identificate?

5

Relevanţa proiectului cultural pentru dezvoltarea ulterioară a 
organizaţiei care îl propune şi a partenerilor proiectului

4

III. Fezabilitatea proiectului cultural 48 0
III.1 Experienţă managerială şi capacitate de implementare 7 0
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă experienţă în management 
de proiect şi capacitate de administrare a proiectului cultural?

3

Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă competenţă în domeniile 
proiectului cultural propus?

4

III. 2 Metodologie 21 0
Implicarea / participarea, activitatea şi rolul membrilor echipei 
solicitantului şi/sau, dupa caz, a partenerilor în proiect sunt corect 
identificate şi coerente?

8

În ce măsură proiectul identifică riscuri realiste şi obiective, precum şi 
măsuri de prevenire/diminuare a lor?

3

În ce măsură concepţia generală a proiectului dovedeşte coerenţă? 
(coerenţa activităţilor în concordanţă cu obiectivele propuse, perioada 
de desfăşurare şi anvergura proiectului). Planul de acţiune al 
proiectului este clar? Există un calendar clar, adecvat şi realist? 

10

III. 3 Buget 20 0
În ce măsură finanțările și cofinanțările depășesc minimul eligibil de 
10%: Între 10 – 15%,  2 puncte,
Între 15 – 20%,  3 puncte,
Între 20 – 25%,  4 puncte,
Peste 25 %,  5 puncte (maximum).

5



În ce măsură cheltuielile estimate pentru fiecare din activităţile 
planificate permit atingerea rezultatelor preconizate si sunt eligibile? 

10

În ce măsură cheltuielile estimate in cadrul proiectului cultural sunt 
realiste şi activităţile sunt adecvate resurselor existente?

5

IV. Sustenabilitatea proiectului cultural 5 0
Modalităţile de promovare propuse pentru proiectul cultural asigură 
vizibilitatea acestuia 

5

Punctaj total maxim 100 0

Nume si prenume expert:
Data: ……..., Semnatura: …………….


