Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 1

nr.
Crt

1

2

3

Cod
proiect

Evaluator 1 Criteriul 1

nu este
EVIDENTA
ACTIVITATEA
de cercetare1173
este mai
DEGRABA un
Proiect de
SERVICII

1511 -

1516 -

Evaluator 1 Criteriul 2

-

Evaluator 1 - Criteriul 3

Evaluator 2 Criteriul 1

NU SUNT RESPECTATE
PREVEDERILE DIN
SCHEMA DE AJUTOR DE
STAT

-

IMM nu participa cu
COFINANTARE

-

SC Arbore Verde SRL (P2),
in calitate de intreprindere
economica, nu respecta
schema de ajutor de stat
conform cotelor procentuale
limita indicate in anexa 4
din pachetul de informatii.

-

Evaluator 2 Criteriul 2

Evaluator 3 Criteriul 1

Evaluator 2 - Criteriul 3

Evaluator 3 - Criteriul 2

Evaluator 3 Criteriul 3

Din planul de
realizare, rezulta
ca ultima etapa a
proiectului are
durata de 5 luni in
loc de minim 6
luni.

Proiectul face parte
mai degraba din
Cu exceptia activitatii V.2, nu se
programul IMPACT
respecta schema de ajutor de stat
sau programul
la restul activitatilor din etapele I Promovarea invatarii V. Cota de cofinantare se
pe parcursul intregii
calculeaza pe activitati individuale
vieti pentru calificarea
si nu pe etapa sau pe an.
si recalificarea fortei
de munca

Cofinatarea P1
necorespunzatoar
e (18%)

-

SC Arbore Verde SRL (P2), in
calitate de intreprindere
economica, nu respecta schema
de ajutor de stat conform cotelor procentuale limita indicate in
anexa 4 din pachetul de informatii,
neavand nici o cofinantare.

-

In consortiu este
prezent un IMM,
care insa nu
participa cu finduri
la cofinantare.

-

Partenerul 3 este
firma, solicita bani
de la buget dar nu
participa la
finantarea
proiectului
conform
prevederilor Legii
Ajutorului de Stat

-

SC Arbore Verde SRL (P2), in
calitate de intreprindere
economica, nu respecta schema
de ajutor de stat
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4

5

Nu pot aprecia, nu are
declaratiile obligatorii !P2 si
P5 nu respecta procentele
de cofinantare:P2 - 75 000
fata de 300 000P5 - 64 000
fata de 320 000

3054 -

-

3129 -

-In formularul cu
Info generale apar
4 parteneri in
consortiu.
Propunerea
stiintifica se refera lipsa Informatii
numai la 3
parteneri. Pentru
al patrulea
partener lipsesc
documentele.

-

-

P2 si P5 nu asigura cofinantarea
necesara

lipsa documente in
oferta pentru unu
lipsa Informatii partener P3
partener. oferta
neeligibila.
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Activitatile alocate
partenerului
Creative Software
... in cadrul
proiectului sunt in
categoria
\dezvoltare
experimentala\",
deci pot fi
finantate cu max
50% (eventual
60%) de la buget.
Ori suma de buget
alocata acestui
partener este de
320.000 RON iar
cofinantarea de
64.000 RON, ceea
ce conduce la un
procent de 83%
finantare de la
buget."

-

-

-

Proiect neeligibil. Mentionarea unui
nu sunt Informatii
partener fara documentele
pentru analiza.
aferente.
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3280 -

-

Este necesara
reverificariea existentei
activitatilor de cercetare in
statutul ARA

-

-

Se respecta doar partial schema
de ajutor de stat din pachetul de
informatii. Un exemplu (fiind insa
mai multe de acest tip) este
activitatea \Activitate I.2.\"
(\"Pregatirea mediului virtual
colaborativ intre membrii echipelor
de cercetare\", Plan de realizare,
pag.67). Conform pachetului de
informatii (Anexa 4, Ajutor de stat)
activitatea mentionata se poate
incadra in \"Studii de fezabilitate
tehnica (pentru cercetare
industriala sau dezvoltare
experimentala)\" combinat cu
\"Inovare organizationala si de
proces in servicii\", si nici una
dintre aceste doua tipuri de
activitati nu sunt calificate pentru
ajutor de stat in procent de 100%
asa cum Planul de realizare
(pag.67) prevede pentru aceasta
activitate (cofinantare 0.00), si
coordonatorul proiectului se
califica pentru schema de ajutor
de stat fiind intreprindere
(societate pe actiuni). Mai mult, in
registrul potentialilor contractori, la
data evaluarii, si la data de 25
august 2007 ASOCIATIA
ROMANA A APEI (A.R.A.)
figureaza drept contractor
neeligibil
(http://www.mct.ro/rpc/public.jsp)"
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-

Partenerul
\Asociatia
Romana a Apei\"
care este
inregistrat cu
fonduri de
bugetare este un
ONG (conform
declaratiei), nu
mentioneaza ca
este inregistrat cu
activitati de
cercetare, nu are
cercatatori in
echpa.Primele
doua conditii suni
eliminatorii
conform
Pachetului de
informatii Cap.2
subcap.2..1, 2..2"
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3331 -

-

Partenerul P3, Aero
Nuclear SRL, este o
intreprindere, dar nu
respecta schema de ajutor
de stat corespunzatoare
deoarece doreste sa
beneficieze de finantare de
la buget dar nu contribuie
deloc la cofinantarea
proiectului. Conform
planului de realizare,
intreprinderea participa la
activitati de cercetare
industriala si/sau dezvoltare
aplicativa, deci ar trebui sa
cofinanteze minimum 20%
sau 40% din costurile
eligibile activitatilor sale.
Proiectul nu expliciteaza
tipul activitatilor si nici nu
repartizeaza pe parteneri
costul fiecarei activitati,
pentru a se putea preciza
mai clar necesarul de
cofinantare, dar din
descrierea activitatilor la
care participa intreprinderea
reiese clar ca nu este vorba
despre cercetare
fundamentala sau
protejarea drepturilor de
proprietate intelectuala,
activitati ce nu ar necesita
cofinantare.

-

Al treilea partener nu respecta
scema ajutorului de stat. In cadul
proiectului aceasta intreprindere
nu cofinanteaza sub nici o forma
cercetarile. Din planul de realizare
al proiectului rezulta ca aceasta
inreprindere nu reaizeaza doar
cercetare fundamentala sau
activitati legate de protejarea
drepturilor de proprietate
intelectuala, in consecinta pentru
respectarea conditiilor impuse in
mod obligatoriu pentru
eligibilitatea proiectului trebuiasa
contribuie la cofinantarea
grantului.
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-

Partenerul 3 nu
respecta schema
de ajutor de stat
cu privire la cotele
de cofinatare.
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3441 -

3482 -

-

-

-

O cota de cofinantare de
1% (cazul P2) sau 3%
(cazul P3) nu este
compatibila cu schema
ajutorului de stat (minim
20%).

-

-

-

Partenerul P1- UNIVERSITATEA
POLITEHNICA BUCURESTI CENTRUL PENTRU
PREGATIREA RESURSELOR
UMANE - INCUBATOR
TEHNOLOGIC SI DE AFACERI
prezinta formularul POP09 cu
datele de identificare incomplete,
incorecte si ambigue: date partiale
de la UPB (cod fiscal) si date de la
CENTRUL PENTRU
PREGATIREA RESURSELOR
UMANE - INCUBATOR
TEHNOLOGIC SI DE AFACERI
CPRU-ITA, care nu exista in
Efecte generate
Registrul Potentialilor Contractori si
de punctul
cu atat mai putin nu se regaseste
anterior. CNMP
cu cod 7310/7320 in obiectul de
trebuia sa verifice
activitate, desi solicita fonduri
inainte
publice ! DE VERIFICAT ptr
eligibilitatea
formularul POP09 Nr de
administrativa a
inregistrare: ANCS 37/25.10.2007
ofertei...
(!??), data care inca nu a
sosit...Partenerul P6 -CAMERA DE
COMERT SI INDUSTRIE BRASOV
(CENTRUL DE INFORMARE
TEHNOLOGICA-INFOTEH) nu are
obiectul de activitate 7310/7320 si
solicita finantare de la buget.
Subsidiara (!?) sa CENTRUL DE
INFORMARE TEHNOLOGICAINFOTEH figureaza in formularul
POP09 ca ONG cu forma de
proprietate privata, fara numar de
inregistrare si NU SE AFLA IN
REGISTRUL POTENTIALILOR
CONTRACTORI !

Nu se respecta schema de ajutor
de stat in cazul partenerilor P2 s P3

Nu se respecta
schema de ajutor
de stat in cazul
partenerilor P2 si
P3

Exista unele
neclaritati in
privinta
partenerilor P1 si
P6, care ar trebui
lamurite prin
prezentarea de
documente.

-
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3514 -

-

Softwin nu are CDI ca
obiect principal de
activitate, iar buna parte din
activitatile in care este
implicata nu sunt de
cercetare fundamentala.
Softwin nu contribuie deloc la finantarea proiectului.
Concluzie: evaluatorul 2 are
probabil dreptate, dar as
prefera ca decizia sa fie
luata de un specialist in
probleme juridice.

-

Proiectul nu este eligibil pentru ca
nu respecta schema de ajutor de
stat din pachetul de informatii. P1
este societate comerciala si nu-si
respecta obligatiile de cofinantare
(Pachet de informatii, pag 46, pct.
6.3.1 Eligibilitatea stiintifica:Vor fi
eliminate din competi&thorn;ie
propunerile de proiecte care nu
respecta una din urmatoarele
conditii de eligibilitate:nerespectarea schemei de ajutor
de stat din declaratia privind
implicarea ajutorului de stat).
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-

-In fisierul pe care
l-am primit la
evaluare nu este
si declaratia
privitoare la
schema de ajutor
de stat. Intradevar Softwin nu
contribuie la
finantarea
proiectului.
Probabil
evaluatorul 2 are
dreptate. Sunt de
acord cu evaluator
1 ca decizia finala
ar

