Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 5

Cod Evaluator 1 nr. Crt proiect Criteriul 1

1

2

1326 -

1371 -

Evaluator 1 Criteriul 2

Evaluator 1 Criteriul 3

-

PROIECT NEELIGIBIL
STIINTIFIC deoarece
partenerul S.C.
GARDEN
CONSTRUCT S.R.L.
societate comerciala
cu raspundere limitata,
prin natura activitatilor
si dotare,desi are ca
obiect activitate de
cercetare, nu
desfasoara activitati de
cercetare
fundamentala si ca
atare, trebuia sa
cofinanteze cu un
procent de min. 20%.

-

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de
stat din pachetul de
informatii deoarece
partenerul P3, S.C.
Horatiu S.R.L., intra in
categoria
intreprinderilor si poate
participa la activitati de
cercetare (pentru ca
are in statut codul
CAEN 7310) numai
prin cofinantare.
Acesta solicita fonduri
de la bugetul de stat
fara a cofinanta
corespunzator schemei
din anexa 4 a
pachetului de
informatii.

Evaluator 2 Criteriul 1

Evaluator 2 - Criteriul 2

Evaluator 2 - Criteriul
3

-

Partenerul SC GARDEN
CONSTRUCT SRL,
societate comerciala cu
raspundere limitata, prin
natura activitatilor si
dotare,desi are ca obiect
activitate de cercetare, nu
desfasoara activitati de
cercetare fundamentala si
ca atare, trebuia sa
cofinanteze cu un procent
de min. 20%.

-

Proiectul propus nu
respecta schema de ajutor
de stat din pachetul de
informatii. Partenerul S.C.
HORATIU S.R.L. LIVEZILE
Jud. BISTRITA NASAUD
(Societate comerciala cu
raspundere limitata care nu
are ca activitate principala
activitatea de cercetare)
solicita finantare publica
pentru activitati de
cercetare aplicativa si nu le
finanteaza din alte surse
(cofinanteaza) in
conformitate cu tabelul din
Anexa 4 a pachetului de
informatii.
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Evaluator 3 Criteriul 1

Evaluator 3 Criteriul 2

Evaluator 3 Criteriul 3

-

PROIECT NEELIGIBIL
STIINTIFIC deoarece
partenerul S.C. GARDEN
CONSTRUCT S.R.L.
societate comerciala cu
raspundere limitata, prin
natura activitatilor si
dotare,desi are ca obiect
activitate de cercetare,
nu desfasoara activitati
de cercetare
fundamentala si ca atare,
trebuia sa cofinanteze cu
un procent de min. 20%.

-

-Proiectul nu respecta
schema de ajutor de stat
conform pachetului de
informatii. Partenerul 3,
SC Livezile (unitate
eco0nomica privataSRL) solicita fonduri de
la bugetul de stat dar nu
cofinanteaza
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3

1449 -

Partenerul P2 nu are
trecut in Profilul
organizatiilor
participante la proiect
(POP 09) activitatea de CDI (cod CAEN 7310)
si in consecinta nu
poate fi finantat de la
buget.

-

In formularul privind
INFORMATII FINANCIARE
GENERALE DESPRE
PROPUNEREA DE PROIECT
(IFG 08) cel de al treilea
partener al consortiului este
Persona fizica autorizata si se
solicita catre aceasta atribuirea
de fonduri bugetare in suma
totala de 300000 lei. Din
formularul PROFILUL
ORGANIZATIILOR
Deoarece activitatile
PARTICIPANTE LA PROIECT mentionate in formularul
(POP 09), nu este trecut codul PLANUL DE REALIZARE
CAEN 7310/7320 la nici una din A PROIECTULUI (PR 13),
unitatile implicate in consortiu. nu sunt incadrate in tipurile
Prin urmare ,nu rezulta ca au ca de activitate specifice (*)
profil de activitate cercetarea
Conform tabelului numarul
stiintifica. Acest lucru nu este
3 din Anexa 4 si a tabelului
un impediment pentru cele
1 din Pachetul de
unitati publice cunoscute
informatii, nu se poate
(USAMV Cluj si INCDCSZ
preciza care este ponderea
Brasov), dar conform
acordata fiecareia si nici
Pachetului de informatii , in
daca se respecta sau nu,
cazul altor entitati economice se schema ajutorului de stat.
precizeaza in capitolul
\Participantii la competitie\"
(pag.32). De aceea,
consideram ca cel de al treilea
partener solicita fonduri publice
fara a avea acest drept,
conform celor inscriptionate in
formularul PROFILUL
ORGANIZATIILOR
PARTICIPANTE LA PROIECT
(POP 09)."
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Partenerul P2 CUBELACIOSIF Persoana Fizica
Autorizata Cubelac
Iosif, comuna Sinteu
judetul Bihor nu are in
obiectele de activitate
cercetare-dezvoltare
(cod 7310) si ca
urmare nu poate
accesa fonduri publice
pentru derularea
activitatilor de
cercetare (pachet
informatii -2.1.3).In
propunerea de proiect
se prevede pentru P2 o
finantare de la buget
de 300.000 RON ,
ceea ce contravine
conditiilor obligatorii si
face ca proiectul sa nu
poata fi acceptat.
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4

5

1483 -

1530 -

-

P2 si P4, cu capital
privat, nu respecta
cotele impuse (act.II.1; III.4; III.5; IV.2; IV.3;
V.5; VII.3; VII.4)

Nu prezinta formularul
B in limba romana si engleza

Proiectul se
incadreaza in
Programul 4- directia
de cercetare 5Agricultura, siguranta
si securitate
alimentara.

P2 (CCAI) de tip SACD cu
141 de angajati se
incadreaza in categoria
intreprinderi mijlocii pentru
care cota maxima de
finantare de la buget este
de 75% pentru activitati de
cercetare industriala;
activitatile suport
(categoria B) nu se
finanteaza de la buget.
Analog, P4 (NUTRA) de tip
SRL cu 7 angajati se
incadreaza in categoria
intreprinderi mici, pentru
care cota maxima de
finantare pentru activitati
de cercetare industriala
este de 80 %; activitatile
suport (categoria B) nu se
finanteaza de la buget.

-

Nu exista in format electronic
anexa B ceea ce conduce la
imposibilitatea evaluarii
conplete.
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-

-

-

Nu se poate
realiza o evaluare
a proiectului
deoarece lipseste
formularul B (FB
14)

-
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6

1650 -

Valoarea activitatilor
suport (categoria de
activitati B, din tabelul
1 al pachetului de
informatii) depaseste
seminificativ procentul
de 15% din valoarea
proiectului

-

Evaluatorul 1 si 3 au dreptate,
activitatile suport ( categ. B)
depasesc 15% din valoarea
proiectului.

Page 4 of 10

-

-

Evaluatorul 1 are
dreptate, valoarea
activitatilor din
categoria B depaseste
procentul de 15 %. In
plus, toate activitatile
privind realizarea
rapoartelor stiintifice si
financiare sunt
incadrate incorect in
categoria B si sunt cu
mult supraevaluate ca
buget. Dar, chiar si
incadrand aceste
activitati de raportare
intr-o alta categorie,
valoarea activitatilor de
tip suport (categoria B)
au o valoare de
aproximativ 21 % din
bugetul total al
proiectului.
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7

1904 -

Proiectul nu respecta
conditia obligatorie ca
pentru proiectele
complexe, activitatile
suport sa nu
depaseasca 15% din
valoarea proiectului de
la buget. In acest caz
activitatile suport in
valoare de 318800
reprezinta 15,94% din
valoarea de 2000000
lei de la buget.

Unul din membrii
consortiului, S.C.
IPROCHIM S.A., nu are
obiectul de activitate
cercetare dezoltare (cod
CAEN 7310/7320),
respectiv acesta nu reiese
din profilul organizatiei,
astfel nu poate accesa
fonduri publice pentru
desfasurarea activitatilor,
acesta putand fi doar
cofinantator si beneficiar al rezultatelor.De asemenea,
proiectul in format
electronic nu prezinta
adresa de inaintare,
declaratia de conformitate,
imputernicirea, declaratia
de nefinantare, declaratia
de eligibilitate, declaratia
de ajutor de stat si
declaratia privind aplicarea
regimului de protectie a
informatiilor clasificate.

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de
stat deoarece
Coordonatorul, CCAI,
fiind inclus in categoria
SACD, implica ajutorul
de stat, este IMM si nu
respecta cotele de
cofinantare prevazute
in tabelul din anexa 4 a
pachetului de
informatii,
corespunzatoare
activitatilor asumate.
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-

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de stat
deoarece Coordonatorul,
CCAI, fiind inclus in
categoria SACD, implica
ajutorul de stat, este IMM
si nu respecta cotele de
cofinantare prevazute in
tabelul din anexa 4 a
pachetului de informatii,
corespunzatoare
activitatilor asumate.
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8

9

2021 -

2092 -

--Lipseste Formularul
B in limba engleza

-partenerul P3 nu are
prevazut cofinantare
(cofinantare 0) desi
este un srl

Sumele alocate pentru
activitatile suport sunt
mai mari de 15% din
bugetul proiectului

-

-

Nu se respecta schema
de ajutor de stat
(activitatile suport se
finanteaza partial din
fonduri bugetare in cazul
IMM). Autorul incearca
sa forteze asimiliarea
tuturor activitatilor din
pproiect ca fiind
cercetare fundamentakla,
desi exista in mod
evident activitati de
cercetare aplicativa si
chiar activitati care nu au
caracter de cercetare
(recoltari de ovocite,
recoltari de sperma,
intretinerea animalelor)

Nu se respecta schema de
ajutor de stat (activitatile
--Lipseste Formularul B in limba
suport se finanteaza partial engleza
din fonduri bugetare in
cazul IMM).

--Lipseste Formularul
B in limba engleza

Valoarea activitatilor suport este
mult mai mare decit 15% din
valoarea proiectului.

Activitatile suport
reprezinta 29,3% din
bugetul proiectului, fata
de maximul admis de
15%. Nu cred ca poate
fi viabil un proiect de
cercetare cu o
tematica simpla si la
care sa participe 86 de
persoane.
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-
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10

11

Nivelul maxim propus
pentru dotari
Consideram ca depaseste cu mult cei
proiectul nu se 30% din valoarea
Proiectul nu respecta
2361 incadreaza in bugetului din bugetul schema de ajutor de
obiectivele
de stat.Cosideram ca stat
programului
proiectul nu este
eligibil in aceasta
forma.

2454 -

Panelul 2 constata ca
proiectul e neeligibil
stiintific (se valideaza
opiniile ev. 2) depasirea nivelului
pentru contratce cu
terti.

Panelul 2 constata ca
proiectul e neeligibil
stiintific (se valideaza
opiniile ev. 2 si 3)

-

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de stat
Nivelul maxim propus pentru
deoarece partenerul P1,
dotari depaseste cu mult cei
HELCO fiind societate
30% din valoarea bugetului din SRL, IMM, trebuie sa
bugetul de stat. Cosideram ca cofinanteze minim 25% din
proiectul nu este eligibil in
valoarea necesara pentru
aceata forma.
activitatea asumata iar
acesta cofinanteaza numai
cu 20%.

Proiectul nu respecta
conditiile impuse de
tipul de proiect
deoarece este depasit
procentul de 30%
alocat pentru dotari din
valoarea proiectului de
la buget. Nu poate fi
verificat daca
activitatile suport se
incadreaza in limita de
15% din valoarea de la
buget deoarece in
planul de realizare s-a
realizat o alocare pe
total etapa, nu defalcat
pe activitati.

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de stat
deoarece partenerul P1,
HELCO fiind societate
SRL, IMM, trebuie sa
cofinanteze minim 25%
din valoarea necesara
pentru activitatea
asumata iar acesta
cofinanteaza numai cu
20%.

-

Valoarea activitatilor suport nu
Proiectul nu respecta
poate fi calculata. Sunt
prevazute pentru subcotractare schema de ajutor de stat
catre terti o valoare de 5,32% intrucat partenerul P3 nu
din valoarea de la buget, fata de participa cu cofinantare
maximul admis de 5%.

Panelul 2 constata ca
proiectul e neeligibil
stiintific (se valideaza
opiniile ev. 2) depasirea nivelului
pentru contratce cu
terti.

Nu se respecta schema
de ajutor de stat
(activitatile suport si cele
de cercetare industriala
se finanteaza partial din
fonduri bugetare in cazul
IMM).
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-
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12

2584 -

-

Partenerul P4 (agent
economic tip SRL) nu
respecta schema de
ajutor de stat (participa
cu cofinantare in
valoare de 0%)

In consortiu exista un
partener neeligibil (3M
ANTREPRENOR
GENERAL
CONSTRUCTII). Nu are ca
obiect de activitate
cercetarea (7310 sau
7320) si desfasoara
activitati CDI finantate de
la bugetul de stat. nu
respecta nici schema de
ajutor de stat, neavind
cofinantare

-
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-

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de stat,
deoarece partenerul P4,
\3M ANTREPRENOR
GENERAL
CONSTRUCTII\", este
SRL, fara activitate de
cercetare, in consecita
trebuia sa cofinanteze
realizarea activitatilor la
care participa in proportia
prevazuta in tabelul din
Anexa 4, dar el nu
cofinanteaza deloc.
Cofinantarea pe proiect
este 0.\"3M
ANTREPRENOR
GENERAL
CONSTRUCTII\"Activitate principala
(CAEN): 4521
CONSTRUCTII DE
CLADIRI SI LUCRARI
DE GENIU"
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13

14

2893 -

-Nu sunt respectate
conditiile obligatorii
impuse prin tipul de
proiect deoarece
valoarea finantarii
activitatilor suport
(diseminarea
rezultatelor) este de
18,13%, fata de
maximul admis de
15%. In total activitatile
suport=353549lei ceea
ce reprezinta 18

2966 -

Proiectul propus nu
respecta toate
conditiile obligatorii
impuse prin tipul de
proiect (PC), deoarece
in planul de realizare a
proiectului sunt
prevazute 40 de luni
pentru desfasurarea
acestuia iar perioada
maxima de derulare a
proiectelor de acest tip
este de cel mult 36
luni.

-

Nu ma pot pronunta
daca proiectul respecta
schema de ajutor de
stat, intrucat in
pachetul de informatii
pe care il am la
dispozitie nu exista
documentele
necesare, respectiv
declaratiile de ajutor de
stat &#150; DAS 06
&#150; din partea
partenerilor care
constituie consortiul
proiectului propus spre
evaluare.

Nu sunt respectate conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect deoarece valoarea
finantarii activitatilor suport
(diseminarea rezultatelor) este
de 18,13%, fata de maximul
admis de 15%. In total
activitatile suport=353549lei
ceea ce reprezinta 18,13% din
totalul de 1949206lei.

-Poate fi o greseala in planul de
realizare a proiectului la
activitatile Vl si Vll . Suma in
luni depaseste 36 de luni
prevazute.
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-

-

Nu sunt respectate
conditiile obligatorii
impuse prin tipul de
proiect deoarece
valoarea finantarii
activitatilor suport
(diseminarea
rezultatelor) este de
18,13%, fata de
maximul admis de
15%. Activitatea
1.2=11300lei;
Activitatea 2.5=107794
lei; Activitatea
3.3=113294lei;
Activitatea
4.4=37121lei;
Activitatea
5.3=50121lei;
Activitatea
5.7=33914lei. In total
activitatile
suport=353549lei ceea
ce reprezinta 18,13%
din totalul de
1949206lei.

Nu, deoarece
depaseste durata
maxima de 36 luni,
totalizand 40 de luni

Toti participantii sunt
institutii cu forma de
proprietate de stat, deci
nu se supun restrictiilor
privind schema de ajutor
de stat. Pot fi finantate
100% de la buget. Au ca
activitate principala
cercetarea, cod 7310.
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15

16

17

3023 -

3262 -

3777 -

-

nu se respecta schema
de ajutor de stat din
pachetul de informatii.

-

-De acord cu
observatiile
evaluatorului 2;
activitatile de
dezvoltare
experimentala si
cercetare industriala
nu se finanteaza
integral de la buget in
cazul unei societati
private (CO Agerferm
srl)

-

Proiectul este neeligibil
din punct de vedere
stiintific deoarece
partenerul P4 este
agent economic si nu
participa cu
cofinantare.

-

-

Nu se respecta schema de
ajutor de stat din pachetul
de informatii.Partenerul P2
SC ADA COM este SRL si
este beneficiar de ajutor de
stat.

-

CO - SC AGERFERM SRL
nu respecta schema
privind ajutorul de
stat:Etapa III. Activitatea
A2.1 - Cercetare industiala,
CO primeste suma de
275.000 lei de la buget fara
cofinantare (era necesar
sa se respecte minimul de
20% cofinantare conform
Anexei 4 din pachetul de
informatii);Etapa IV.
Activitatea A.2.1 - Idem
activitatea de mai
sus;Etapa V. Activitatea
A.2.2. - Idem activitatea de
mai sus;Etapa VI.
Activitatea A.3.3. Dezvoltare experimentala CO nu asigura
cofinantarea minima de
40%

-

Proiectul este neeligibil din
punct de vedere stiintific
deoarece partenerul P4
este agent economic si nu
participa cu cofinantare.
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-

Partenerul P2 - SC ADA
COM SRL este societate
cu raspundere limitata si
deci beneficiaza de ajutor
de stat. Nu se respecta
schema de ajutor de stat
din pachetul de
informatii.

-

-sunt de acord cu
observatiile evaluatorului
2 conform carora CO SC AGERFERM SRL nu
respecta schema privind
ajutorul de stat

-

Proiectul este neeligibil
din punct de vedere
stiintific deoarece
partenerul P4 este agent
economic si nu participa
cu cofinantare.

