Proiecte neeligibile stiintific – Domeniul 6

nr.
Crt

1

Cod
proiect

1587

Evaluator
1Criteriul 1

-

Evaluator 1 Criteriul 2

fisierul pdf
contine numai o
pagina din
formilarul B

Evaluator 1 - Criteriul
3

nu este respectata
schema de ajutor de stat

Evaluator
2Criteriul 1

-

Evaluator 2
- Criteriul 2

Evaluator 2 - Criteriul 3
Din analiza Formularului A1
rezulta ca la realizarea acestui
proiect participa si Partenerul
P3 - SC PHOENIX MEDICAL
SUPPORT SRL, care solicita de
la buget suma de 200000 lei,
fara sa cofinanteze nicio
activitate la care participa.
Activitatea sa principala , asa
cum reiese din Formularul A2
este: \Alte activitati referitoare la
sanatatea umana\" - Cod CAEN
-8514. In concluzie, nu poate
intra in categoria: \"Alte institutii
al caror SCOP PRINCIPAL este
desfasurarea de activitati de CD
si diseminarea rezultatelor prin
educatie, publicare sau transfer
tehnologic (research
organizations), conform
precizarilor de la pct. 1 din
Anexa 4, Pachet de informatii,
referitoare la AJUTORUL DE
STAT. Din aceasta prima
constatare, rezulta ca
Partenerul P3 (P4 in Planul de
realizare) trebuia sa cofinanteze
activitatile la care participa cu
sume in proportia prevazuta in
Tabelul de la pct.2, Anexa 4.
Pentru a evita cofinantarea din
partea SC PHOENIX MEDICAL
SUPPORT SRL, aplicantul a
procedat la DECLARAREA
(INCORECTA) A TUTUROR
ACTIVITATILOR CA FIIND DE
CERCETARE
FUNDAMENTALA, FARA A
MENTIONA CODUL
ACTIVITATILOR, CONFORM
TABEL NR.1 (PG.37-Pachet de
informatii). Partenerul P3
(conform Planului de realizare,
unde este codificat P4), este
implicat numai in activitati care
au caracter de cercetare
industriala (aplicativa) si nu de
Cercetare fundamentala. Pe
baza acestor observatii, constat
ca proiectul este NEELIGIBIL

-

1

Evaluator 3 Criteriul 1

-

Evaluator 3 Criteriul 2

-

Evaluator 3 Criteriul 3

Intr-adevar, activitatile
propuse spre realizare
de catre partenerul P4
- SC PHOENIX
MEDICAL SUPPORT
SRL fac parte din
categoria \Cercetare
industriala\" (exemplu
Etapele I si II Dezvoltarea unui
model experimental )
ceea ce ar fi implicat
cofinantare cu 20%
conform Anexei 4
referitoare la Ajutorul
de Stat.Proiectul nu
respecta schema de
ajutor de stat din
pachetul de informati,
deci nu este eligibil."

STIINTIFIC deoarece NU ESTE
RESPECTATA SCHEMA DE
AJUTOR DE STAT din Pachetul
de informatii, pentru partenerul
SC PHOENIX MEDICAL
SUPPORT SRL."

2

2

1636

-

nu respecta
schema de ajutor
de stat partenerii SACD
corespund IMMurilor si trebuie
sa aibe la
activitati de
cercetare
industriala
finantare de la
buget 80% iar in
bugetul
proiectului e
prevazut 90%,
respectiv pt
activitatile de
dezvolatre
experimentala de
la bugetul
programului
prevazut 60% in
proiect apare
90%. NU AM
EVALUAT
DEOARECE
PROIECTUL NU
RESPECTA
SCHEMA
AJUTORULUI
DE STAT.

nu respecta schema de
ajutor de stat - partenerii
SACD corespund IMMurilor si trebuie sa aibe la
activitati de cercetare
industriala finantare de la
buget 80% iar in bugetul
proiectului e prevazut
90%, respectiv pt
activitatile de dezvolatre
experimentala de la
bugetul programului
prevazut 60% in proiect
apare 90%. NU AM
EVALUAT DEOARECE
PROIECTUL NU
RESPECTA SCHEMA
AJUTORULUI DE STAT.

-

La o verificare
mai atenta
confirm faptul
ca
PROIECTUL
NU
RESPECTA
SCHEMA
AJUTORULUI
DE STAT,
sesizat de
evaluatorul 1.
Deci proiectul
nu respecta
conditiile
obligatorii
impuse prin
tipul de
proiect

3

-confirm faptul ca PROIECTUL
NU RESPECTA SCHEMA
AJUTORULUI DE STAT, asa
cum corect a sesizat evaluatorul
1.

-

nu respecta
schema de ajutor
de stat partenerii SACD
corespund IMMurilor si trebuie sa
aibe la activitati
de cercetare
industriala
finantare de la
buget 80% iar in
bugetul
proiectului e
prevazut 90%,
respectiv pt
activitatile de
dezvolatre
experimentala de
la bugetul
programului
prevazut 60% in
proiect apare
90%. NU AM
EVALUAT
DEOARECE
PROIECTUL NU
RESPECTA
SCHEMA
AJUTORULUI DE
STAT.

nu respecta schema
de ajutor de stat partenerii SACD
corespund IMM-urilor
si trebuie sa aibe la
activitati de cercetare
industriala finantare de
la buget 80% iar in
bugetul proiectului e
prevazut 90%,
respectiv pt activitatile
de dezvolatre
experimentala de la
bugetul programului
prevazut 60% in
proiect apare 90%. NU
AM EVALUAT
DEOARECE
PROIECTUL NU
RESPECTA SCHEMA
AJUTORULUI DE
STAT.

3

2283

-

-

Proiectul este NEELIGIBIL
STIINTIFIC, deoarece nu
respecta SCHEMA DE
AJUTOR DE STAT din
Pachetul de informatii, in
cazul partenerului P2 S.C.
HOFIGAL S.A. Din analiza
formularelor A1 si A2
(pentru S.C. HOFIGAL
S.A.) am constatat ca
aceasta S.C., solicita
pentru realizare proiectului
400000 lei de la buget,
fara a aloca nici o suma
pentru cofinantare.
Cofinantarea este
obligatorie din
urmatoarele motive:1.
S.C. HOFIGAL S.A. are
ca ACTIVITATE
PRINCIPALA (conform
formularului A2),
\Fabricarea preparatelor
farmaceutice\" (cod
CAEN: 2442). In
consecinta, NU poate fi
incadrata la \"alte institutii
al caror SCOP
PRINCIPAL este
desfasurarea de activitati
CD si diseminarea
rezultatelor prin educatie,
publicare sau transfer
tehnologic (\"research
organizations\") pentru
care la pct. 1 din Anexa 4Ajutor de stat, din
Pachetul de informatii al
P4 se prevede
neimplicarea ajutorului de
stat.2. Din analiza
activitatilor cuprinse in
structura Planului de
realizare se constata ca
NICIUNA DIN ACESTEA
NU SUNT DE
CERCETARE
FUNDAMENTALA, pentru
care finantarea bugetara
ar fi de 100%."

-

Proiectul este NEELIGIBIL
STIINTIFIC, deoarece nu
respecta SCHEMA DE AJUTOR
DE STAT din Pachetul de
informatii, in cazul partenerului
P2 S.C. HOFIGAL S.A.

-

4

-

-

Proiectul este
NEELIGIBIL
STIINTIFIC, deoarece
nu respecta SCHEMA
DE AJUTOR DE STAT
din Pachetul de
informatii, in cazul
partenerului P2 S.C.
HOFIGAL S.A.

4

2699

-

-

Partenerul P2 nu respecta
schema ajutorului de stat
conform Anexei 4 din
pachetul de informatii.

-

Partenerul P2 nu respecta
schema ajutorului de stat
conform Anexei 4 din pachetul
de informatii.

-

5

-

-

Partenerul P2, CCAI,
este o firma privata,
SA, care are de
realizat activitati de
cercetare industriala
din categoria A 2.1.,
nefiind prevazuta nici
un fel de cofinantare,
necesara conform
schemei de ajutor de
stat din pachetul de
informatii.

5

3164

nu se
respecta
conditiile
obligatorii
impuse

in parteneriat
apar IMM-uri
care nu respecta
schema ajutorului
de stat din
pachetul de
informatii Cap.
1.6 [25, 26] ceea
ce nu reiese din
bugetul alocat
activiatilor de
cercetare
industriala
(80%),, respectiv
cerceare
experimentala
(60%), iar
serviciile suport
fiind nefinantate
in cazul acestui
partener - la care
apare doar
activitate de
cercetare
fundamentala
(A1.1.
Formularea
&#351;i
verificarea de
ipoteze; A1.2.
Elaborarea
modele
conceptuale
&#351;i teorii)
decontate cu
100% - NU SE
FACE
EVALUAREA
INDIVIDUALA
DEOARECE
PROIECTUL NU
INTRUNESTE
CRITERIILE DE
ELIGIBILITATE
STIINTIFICA)

-

Nu au fost
repectate
modalitatile
de
depunere a
proiectului,
pornind de
la lipsa
informatiilor
din Fisa
proiectului,
pana la
denumirea
si continutul
fisierului
.pdf al
aplicatiei

Cele doua
societati
comerciale nu
cofinanteaza
(in schim
asigura
cofinantare
Institutul de
Cercetari desi
nu era
obligat!).

6

-

Nu au fost
repectate
modalitatile de
depunere a
proiectului

Nu se respecta
schema ajutorului
de stat

6

3597

-

-

Imi insusesc punctul de
vedere al evaluatorului 3
in ceea ce priveste
incadrarea activitatilor
\Auditul si consilierea
periodica\" care vor fi
efectuate de partenerul
P4-SC Med Line Tour
SRL. Intr-adevar sunt
incadrate gresit la activitati
de \"cercetare
fundamentala\", ca urmare
ele ar trebui sa implice
cofinantare din partea
acestui partener. Ca
urmare proiectul nu este
eligibil."

-

Nu se respecta schema
ajutorului de stat. S.C. Med
LineTour SRL (P4) nu aduce
cofinantare.

-

7

-

-

S.C.Med Line Tour
SRL (P4) solicita bani
de la buget (100000
RON) fara a aduce
cofinantare. In
conditiile in care nu
desfasoara activitati
de cercetare
fundamentala nu
respecta schema
ajutorului de stat. Desi
toate activitatile sunt
declarate cercetare
fundamentala,
activitati de tipul:
\auditul si consilierea
periodica\", sau
\"Elaborareacampurilor
bazei de date\" nu pot
fi incadrate in acest tip
de cercetare. Proiectul
nu este eligibil"

7

3682

-

-

Nu se respecta schema
de ajutor de stat partenerul 3 - PVT (SRL
incadrat la SMEs/ intreprindere mica beneficiaza de ajutor de
stat cf. Cap. 1.6 [25, 26]
ceea ce nu reiese din
bugetul alocat activiatilor
de cercetare industriala
(80%),, respectiv cerceare
experimentala (60%), iar
serviciile suport fiind
nefinantate in cazul
acestui partener - la care
apare doar activitate de
cercetare fundamentala
(A1.1. Formularea &#351;i
verificarea de ipoteze;
A1.2. Elaborarea modele
conceptuale &#351;i
teorii) decontate cu 100%
- NU SE FACE
EVALUAREA
INDIVIDUALA
DEOARECE PROIECTUL
NU INTRUNESTE
CRITERIILE DE
ELIGIBILITATE
STIINTIFICA)

-

Nu este respectata schema de
ajutor de stat.

-

8

-

-

Nu se respecta
schema de ajutor de
stat la partener 3 PVT.
Nu se face evaluarea
proiectului

