Proiecte neeligibile stiintific – Domeniul 6
Nr.
Crt

1

2

Cod
proiect

1265

1609

Evaluator
1Criteriul 1

Evaluator 1 Criteriul 2

-

-

-

Formularul A1 este
completat gresit
pentru tipul
organizatiei;
Proiectul face
parte din categoria
proiectelor
aplicative, nu este
un proiect
complex;
Activitatile din
Formularul B sunt
insuficient
descrise; nu se
prezinta
echipamentele din
dotarea tuturor
partenerilor; nu
reiese rolul fiecarui
partener in proiect;
Planul de realizare
nu cuprinde
resursele
financiare pe
activitati.; se
prevad doar
cheltuieli cu
manopera si
dotari- fara
cheltuieli
materiale. In
consecinta este un
proiect insuficient
elaborat care care
nu poate fi evaluat.

Evaluator 1 Criteriul 3
Proiectul nu
respecta schema
de ajutor de stat.
GIVA si ICEM-ul
(IMM-uri) au
alocate sume de la
buget pentru
activitati suport.

Cu exceptia P2 si
P4 pentru ceilalti
parteneri din
propunerea de
proiect nu respecta
schema de ajutor
de stat

Evaluator
2Criteriul 1

Evaluator 2 Criteriul 2

Evaluator 2 - Criteriul 3

Proiectul nu respecta schema de
ajutor de stat, Coordonatorul si
ICEM-ul (IMM-uri) au sume
alocate de la buget pentru
activitati suport (categoria B).

-

-

-

Proiectul propus nu
respecta in
totalitateconditiile
obligatorii impuse
deoarece Formularul
A1 consider ca este
completat gresit
tinand cont de tipul
organizatiei. acest
Proiect nu POATE fi
un Proiect de tip
complex cum a fost
incadret si in
consecinta, nu se
POATE evalua.

1

nu toti partenerii respecta
schema de ajutor de stat din
pachetul de informatii.

Evaluator
3Criteriul 1

Evaluator 3 Criteriul 2

Evaluator 3 Criteriul 3

-

-

Proiectul nu respecta
schema de ajutor de
stat. Coordonatorul si
ICEM-ul (IMM-uri) au
alocate sume de la
buget pentru activitati
suport.

-

Proiectul este
pur aplicativ lipsindu-i
caracterul
stiintific - latura
de cercetare a
proiectului este
prezentata
foarte general formularile sunt
foarte vagi nu
poate fi evaluat

-

3

4

2231

2403

-

-

-

Partenerul 3
CARFEM
ELECTRONIC
SRL nu respecta
schema ajutorului
de stat pentru
activitatile
desfasurate: Nu
participa cu
cofinantare

25 luni din cele 36
luni in care se
desfasoara
proiectul este
abordata
cercetarea
fundamentala - in
aceste conditii
proiectul ar fi
trebuit sa se
adreseze altui
program

proiectul nu
respecta schema
de ajutor de stat:
ofertantul nu
incadreaza
activitatile intr-o
sigura categorie de
activitate (a se
vedea pag 37 si 72
din pachetul de
informatii); pentru
activitatile la care
participa P4
cofinantarea nu
acopera procentul
pentru intreaga
valoare a activitatii,
ex activitatea
II.2.6, etc PROIECT
NEELIGIBIL

-

-

CARFEM ELECTRONIC SRL
(IMM) nu respecta schema
ajutorului de strat

-

Nu sunt respectare
tipurile de activitati
ce pot fi abordate (
Ex. cercetare
aplicativa)

2

Respectarea schemei nu poate fi
verificata deoarece nu sunt
utilizate tipurile de activitati ce
pot fi abordate, tipuri cu care
este formulata schema

-

-

-

Partenerul CARFEM
SRL nu respecta
conditiile deoarece nu
participa cu
COFINANTARE

-

Aplicantul nu
incadreaza activitatile
in categoriile
precizate la pag.72 in
pachetul de informatii,
de aceea nu se poate
urmari daca s-a
respectat procentul
de cofinantare. proiect neeligibil

5

6

2500

2776

-

-

nu sunt
formularele A2
pentru toti
partenerii

-

-

Activitatile etapelor
1 si 2 nu sunt
specifice cercetarii
fundamentale ci
cercetarii
industriale. Acest
fapt implica
necesitatea
modificarii cotelor
de cofinantare.

--

-

nu sunt formularele
A2 pentru toti
partenerii

-

Deoarece din documentatia
prezentata lipsesc Formularele
A2- Profilul organizatiilor
participante, pentru Partenerul 1
si Partenerul 2, nu se pot verifica
urmatoarele conditii: -privind
obligativitatea de a avea ca
obiect de activitate cercetaredezvoltare si
-conditia de
eligibilitate privind ajutorul de
stat.

-

3

-

Lipsesc
formularele A2 profilul
organizatiei,
pentru
partenerii:
Universitatea
din Petrosani si
SCICPM
Petrosani, deci
nu s-au
respectat
structura si
modul de
prezentare
impuse in
pachetul de
informatii.

-

-

Proiectul este
unul bun, dar il
declar neeligibil
datorita faptului
ca descrierea
proiectului
depaseste cu
mult cele 10
pagini alocate.
Daca ar fi
declarat eligibil,
consider ca
acest proiect ar
fi avantajat fata
de celelalte
oferte care au
respectat nr. de
pagini si
formatul impus.
Poate ca si alte
proiecte, daca
ar fi avut mai
mult spatiu la
dispozitie, ar fi
obtinut un
punctaj mai
mare.

-

7

2993

-

Proiectul cuprinde
doar Anexa 2 Informatii
financiare
generale despre
propunerea de
proiect si Profilul
organizatiilor
participante la
proiect. Restul
formularelor
lipsesc, deci
proiectul nu poate
fi evaluat on -line.

-

-

Proiectul este
incomplet si nu se
poate evalua daca
respecta conditiile
obligatorii impuse
prin tipul de proiect.

4

Proiectul este incomplet, nu
contine elementele din care sa
se poata evalua daca se
respecta sau nu schema de
ajutor de stat.

-

-

Nu rezulta, lipsesc
Planul de realizare si
Formularul B

8

3015

-

-

nu se respecta
schema de ajutor
de stat

-

Ofertantii nu respecta schema
ajutorului de stat. COICEMENERG, conform anexei 2
(POP 09), ca personalitate
juridica este o institutie de tip
SCN . Acest tip de personalitate
juridica beneficiaza de ajutor de
stat, prin participarea la astfel de
proiecte, conform Anexei 5Ghidul Evaluatorului, punctul 1:
1. Contributia publica pentru
intreprinderi sau
&icirc;ntreprinderi publice este
ajutor de stat in sensul art. 2 al
Legea nr.603/2003. Urmatoarele
categorii de entitati definite in art.
7 si 8 din legea cercetarii (Legea
nr.324/2003), intra in aceasta
categorie:a) institute sau centre
de cercetare-dezvoltare
organizate &icirc;n cadrul
societatilor nationale, companiilor
nationale si regiilor autonome
sau ale administratiei publice
centrale si locale. Prin urmare
CO nu a respectat Schema
Ajutorului de stat. In planul de
realizare, activitatile A.III.2,
AIV.1, AIV.2, AIV.3 trebuiau sa
fie cofinantate de CO
corespunzator cotelor din
Pachetul de informatii. In plus,
schema ajutorului de stat se
refera la cofinantarea unei
activitati, in intregul ei. Daca in
cadrul unei activitati participa mai
multi parteneri si cu cofinantare
si fara cofinantare, atunci toata
activitatea trebuie sa respecte
coeficientul de cofinantare, adica
partenerii cofinantatori trebuie sa
suporte partea de cofinantare
pentru tot bugetul activitatii in
intregime. In cazul prezentului
proiect acest lucru nu a fost
respectat la activitatile: A.III.2,
AIV.1, AIV.2, AIV.3 in care
participau si parteneri care sunt
scutiti de cofinantare. Implicarea
unui partener care este obligat
sa cofinanteze, intr/o activitate,
alaturi de alti parteneri care nu
cofinanteaza atrage dupa sine
asigurarea intregii cofinantari , de
catre acel cofinatator pentru
intreaga activitate.

-

5

-

-

partenerul SC
FITPOL SRL nu
respecta schema de
ajutor de stat din
pachetul de
informatiiNEELIGIBIL

9

3179

-

-

Rompetrol nu are
in obiectul de
activitate CDI cod
CAEN 7310/7320,
nu cofinanteaza si
solicita fonduri de
la buget. Prin
urmare, proiectul
este neeligibil.
Rompetrol nu
furnizeaza toate
datele de
identificare
bancara, date
privind veniturile
etc.

-

Nu reiese ca Rompetrol are in
obiectul de activitate CDI, cod
CAEN 7310/7320, desfasoara
activitati CDI finantate de la
bugetul de stat (ex II.5) motiv
pentru care proiectul nu este
eligibil.

-

6

Partenerul Rompetrol
Rafinare solicita bani
de la buget dar nu
cofinanteaza.Proiectul
este NEELIGIBIL
deoarece nu respecta
schema de ajutor de
stat.

10

11

3264

3463

-

-

-

Am o singura
nedumerire privind
parteneriatul cu 2
institutii UE, a
caror contributie
nu este de loc
cuantificata. De
fapt este un singur
partener avand 2
corespondenti in
UE.

partenerii ICECON
sa, SITCOM PRIM
SRL, CINETIC
SRL, INCERCON
SRL, agenti
economici cu
capital privat, au
COFINANTARE
zero.

-

Proiectul nu respecta schema
ajutorului de stat. Partenerii
ICECON SA, SITCOM PRIM
SRL, CINETIC SRL, INCERCON
SRL, agenti economici cu capital
privat, au cofinantare zero. Suma
de 100.000 lei cu care
cofinanteaza SORECON SA este
insuficienta pentru activitatile
prezentate in planul de realizare.
Marea majoritate a activitatilor
din planul de realizare, care
necesita cofinantare, nu au
prevazuta finantare din surse
proprii. Nu este vorba de o
activitate care a fost insuficient
cofinantata sau o activitate care
s-a omis, din gresala, sa fie
cofinantata si care s-ar indrepta
la contractare.

-

-

-

Problema: nu se
prezinta acorduri cu
cele doua institutii
din strainatate
partenere, si nici
personalul de acolo
implicat.Parteneriatul
nu respecta
conditiile impuse in
Pachet info

7

-

-

-

partenerii ICECON
sa, SITCOM PRIM
SRL, CINETIC SRL,
INCERCON SRL,
agenti economici cu
capital privat, au
COFINANTARE zero.

-

Parteneriatul
este vag
prezentat, toate
activitatile sunt
desfasurate
intr-o singura
institutie

-

