Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 9

Cod Evaluator 1 - Criteriul
nr. Crt proiect
1

1

1217 -

Evaluator 1 Criteriul 2

Evaluator 1 Criteriul 3

De acord cu
evaluatorul 1 si 3 Costurile cu activitatile
suport reprezinta mai Sunt de acord cu
mult de 15% din
evaluatorul 1 si 3 bugetul proiectului.
Partenerul P3 (tip
Activ. I.3 - 47.090 lei SRL) nu aduce nici o
Activ. II.6 - 57.375 lei cofinantare, desi este
Activ. III.5 - 86.618 lei inclus in activitatile:
Activ. IV.4 - 143.667 Activ. I.1; Activ. I.3;
lei Activ. V.4 - 155.454 Activ. II.1; Activ. II.3; lei Activ. VI.3 - 77.915 Activ. II.5; Activ. II.6
Activ. III.1 etc. care nu
lei Activ. VI.6 sunt de cercetare
107.906 lei Total =
676.025 lei din bugetul fundamentala,
total al proiectului de singurele la care
1.900.000 lei
finantarea publica
reprezinta 35,58%
poate fi de 100%.
(deci mai mult de
15%, maximum
admisibil)

Evaluator 2 Criteriul 1

Evaluator 2 Criteriul 2

- Sunt de acord cu
evaluatorul 3 Costurile cu activitatile
suport reprezinta mai
mult de 15% din
bugetul proiectului.
Activ. I.3 - 47.090 lei
Activ. II.6 - 57.375 lei
Activ. III.5 - 86.618 lei
Activ. IV.4 - 143.667
lei Activ. V.4 - 155.454
lei Activ. VI
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Evaluator 2 Criteriul 3

- - Sunt de acord cu
evaluatorul 3 Partenerul P3 (tip
SRL) nu aduce nici o
cofinantare, desi este
inclus in activitatile:
Activ. I.1; Activ. I.3;
Activ. II.1; Activ. II.3;
Activ. II.5; Activ. II.6
Activ. III.1 etc. care nu
sunt de cercetare
fundamentala

Evaluator 3 Criteriul 1

Evaluator 3 Criteriul 2

Evaluator 3 Criteriul 3

Costurile cu activitatile
suport reprezinta mai
mult de 15% din
bugetul
proiectului.Activ. I.3 47.090 leiActiv. II.6 57.375 leiActiv. III.5 86.618 leiActiv. IV.4 143.667 leiActiv. V.4 155.454 leiActiv. VI.3 77.915 leiActiv. VI.6 107.906 leiTotal =
676.025 lei din
bugetul total al
proiectului de
1.900.000 lei
reprezinta 35,58%
(deci mai mult de
15%, maximum
admisibil)

Partenerul P3 (tip
SRL) nu aduce nici
o cofinantare, desi
este inclus in
activitatile: Activ.
I.1; Activ. I.3; Activ.
II.1; Activ. II.3;
Activ. II.5; Activ.
II.6 Activ. III.1 etc.
care nu sunt de
cercetare
fundamentala,
singurele la care
finantarea publica
poate fi de 100%.
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2

1317 -

-

-

-

Desi activitatile din
planul de realizare a
proiectului nu au fost
codificate totusi
estimez ca activitatile
suport depasesc cu
mult limita de
eligibilitate admisa la
tipul de proiect PC
(vezi numai activitatile
IV.1; IV2; V.2 26,8%). Organizarea
de cursuri de formare
si perfectionare sunt
considerate activitati
suport si nu pot depasi
15% din valoarea
proiectului de la buget.
In concluzie proiectul
nu indeplineste
conditia de eligibiltate
si nu poate fi evaluat.
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-

-

-
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3

4

2084 -

2141 -

Multe activitati sunt
activitati suport si
forme de diseminare,
si nu de cercetare
fundamentala cum
gresit au fost
incadrate in Planul de
realizare; Ex. activit.
IV etc.Din planul de
realizare a proiectului
lipsesc sumele pentru
realizarea diferitelor
activitati, astfel ca nu
pot fi evaluate.La
modul general,
proiectul este
supraevaluat.

Partenerul P3 nu
aduce nici o
cofinantare desi nu
toate activitatile la
care participa sunt de
cercetare
fundamentala.Se pare
ca se reia o mare
parte dintre obiectivele
si metodologia deja
finantate si in cadrul
altor proiecte realizate
sau care sunt in
derulare...Schema de
realizare a proiectului
este prea incarcata cu
activitati de rutina si
nu de cercetare, dar
cu consum de
resurse.

Sunt de acord cu
evaluatorii 1 si 3

-

-Proiectul nu respecta
conditia de eligibilitate
privind activitatile
suport, acestea
reprezentand 28.9%
din valoarea
proiectului (activitatile suport nu pot depasi
15 % din valoarea
proiectului de la
bugetul de stat).
Recomand revizuirea
activitatilor in

Proiectul are
prevazute doar
activitati de cercetare
fundamentala .
Procentul de finantare prevazut pentru
activitatile support
reprezinta cca. 30%
din total
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-

-

Partenerul P3 (tip
SRL) nu aduce nici o
cofinantare, desi este
inclus in activitatile:
Activ. III.1; Activ. III.2;
Activ. III.5; Activ. III.7;
Activ. IV.7 care nu
sunt de cercetare
fundamentala,
singurele la care
finantarea publica
poate fi de 100%.Mai mult decat atat, in
planul de realizare al
proiectului lipsesc
sumele alocate pentru
diferite activitati (ex.
Activ. IV.1; Activ. IV.2
etc.) si este imposibil
de verificat
indeplinirea conditiilor
obligatorii impuse de
tipul de proiect.

-

-Proiectul are
prevazute doar
activitati de cercetare
fundamentala .
Procentul de finantare prevazut pentru
activitatile support
reprezinta cca. 30%
din total
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5

2307

Activitatile
reprezentate de etapa
IV (\Realizarea unor
manifestari de facturi
diferite de stiinta
popularizata\") si
etapa VII
(\"Diseminarea
rezultatelor\") nu sunt
activitati de cercetare
fundamentala ci
actiuni suport.
Proiectul nu se
Valoarea totala a
incadreaza in
acestora este de
OBIECTIVELE
300.000 + 130.000 =
Programului Parteneriate. 430.000, ceea ce
El se preteaza mai bine reprezinta 21% din
pentru a fi incadrat in
valoarea grantului (cu
OBIECTIVELE
mult peste limita
Programului Infrastructuri. maxima admisibila de
15%).Cheltuielile
destinate dotarilor
sunt in valoare de
777.500 RON si
depasesc nivelul
maxim admis pentru
dotari care este de
30% din valoarea
proiectului de la
bugetul de stat (in
acest caz 600.000
RON)."

-

Cheltuielile destinate
dotarilor sunt in
valoare de 777.500
RON si depasesc
nivelul maxim admis
pentru dotari care este
de 30% din valoarea
proiectului de la
bugetul de stat (in
acest caz 600.000
RON).Activitatile
reprezentate de etapa
IV (\Realizarea unor
manifestari de facturi
diferite de stiinta
popularizata\") si
etapa VII
(\"Diseminarea
rezultatelor\") nu sunt
activitati de cercetare
fundamentala ci
actiuni suport.
Valoarea totala a
acestora este de
300.000 + 130.000 =
430.000, ceea ce
reprezinta 21% din
valoarea grantului (cu
mult peste limita
maxima admisibila de
15%)."
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-

Cheltuielile destinate
dotarilor sunt in
valoare de 777.500
RON si depasesc
nivelul maxim admis
pentru dotari care este
de 30% din valoarea
proiectului de la
bugetul de stat (in
acest caz 600.000
RON).Activitatile
reprezentate de etapa
IV (\Realizarea unor
manifestari de facturi
diferite de stiinta
popularizata\") si
etapa VII
(\"Diseminarea
rezultatelor\") nu sunt
activitati de cercetare
fundamentala ci
actiuni suport.
Valoarea totala a
acestora este de
300.000 + 130.000 =
430.000, ceea ce
reprezinta 21% din
valoarea grantului (cu
mult peste limita
maxima admisibila de
15%)."
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6

7

2727 -

2788 -

-CHELTUIELILE
AFERENTE
ACTIVITATILOR
SUPORT DEPASESC
15% DIN BUGETUL
PROIECTULUI

-

-

Conducatorul de
proiect este societate
comerciala pe actiuni
cu activitate de
cercetare si nu sustine
proiectul prin fonduri
de cofinantare. De
asemenea participanti
la proiect mai sunt 2
SRL -uri care nu
contribuie la
cofinantarea
proiectului.

De acord cu
evaluatorul 3 Costurile
cu activitatile suport
reprezinta mai mult de
15% din bugetul
proiectului. Activ. 3.2
diseminare
instrumente - 285.000
lei (finantare buget) +
15.000 lei
(cofinantare) Suma de
285.000 lei din bugetul
total al proiectului de
1.640.000 lei
reprezinta 17,3%%
(deci mai mult de
15%, maximum
admisibil)

-

Costurile cu activitatile
suport reprezinta mai
mult de 15% din
bugetul
proiectului.Activ. 3.2
diseminare
instrumente - 285.000
lei (finantare buget) +
15.000 lei
(cofinantare)Suma de
285.000 lei din
bugetul total al
proiectului de
1.640.000 lei
reprezinta 17,3%%
(deci mai mult de
15%, maximum
admisibil)

-

Proiectul reprezinta o
cercetare tehnologica
care nu se incadreaza
in directia de
cercetare 9 \Cercetare
socio-economica si
umanista\".
Recomandam
incadrarea lui la
directia de cercetare 7
\"Materiale, procese si
produse inovative\". In
aceste conditii
proiectul nu poate fi
evaluat deoarece nu
indeplineste conditia
de eligibiltate privind
incadrarea in directia
de cercetare."

Proiectul reprezinta o
cercetare tehnologica
care nu se incadreaza
in directia de
cercetare 9 si in
consecinta nu poate fi
evaluat.
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-
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8

9

3097

Proiectul este neeligibil
deoarece nu respecta
conditiile din pachetul de
informatii care se refera la
cercetarea fundamentala.
Este o cercetare
fundamentala fara a se
finalize cu un produs.

3214 -

-

-

Proiectul este
neeligibil deoarece nu
respecta conditiile din
pachetul de informatii
care se refera la
cercetarea
fundamentala. Este o
cercetare
fundamentala fara a
se finalize cu un
produs.

NEELIGIBILPARTEN
ERUL 3 NU ASIGURA COFINANTAREA

-
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-

-

NEELIGIBILPARTEN
ERUL 3 NU ASIGURA
COFINANTAREA

Toate activitatile
proiectului sunt
codificate explicit ca
fiind de cercetare
fundamentala ceea ce
nu se incadreaza in
scopul si obiectivele
programului
Parteneriater.
Proiectul poate fi
redepus la programul
Idei

-

NEELIGIBILPARTE
NERUL 3 NU
ASIGURA
COFINANTAREA
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10

11

12

In planul de realizare
a proiectului nu apare
nici o suma ca si
cofinantare, desi in
informatiile financiare
generale despre
propunerea de proiect
este trecuta suma de
123.750 lei
cofinantare.Intrucat
exista parteneri in
proiect care au si
activitate cu caracter
economic dar nu
cofinanteaza proiectul,
iar in proiect sunt
prevazute si activitati
care nu sunt finantate
100% de la bugetul de
stat, rezulta ca nu sunt
respectate cerintele
privind ajutorul de stat.

De acord.
Suplimentar, de citit si
textul ambiguu de la
pag 65 \Propunerea
De acord. Cheltuielile de proiect si tema de
pentru activitatile
cercetare a acesteia
suport (B3)
nu sunt este acoperite mentionate la II.5 si
financiar prin alte
III.6 depasesc 15%.
surse, in afara celor
alocate de ANCS ...\".
Probabil ca provine
din alta propunere de
proiect."

3337

Proiectul NU respecta
SHEMA DE AJUTOR
DE STAT deoarece
partenerul P2,
Societatea
commercial&#259;
PSIHOMEDIA srl
Sibiu, nu aduce nici o
contributie prin
cofinantare la suma
totala de 161 300 lei
pe care o primeste in
cadrul proiectului

-

Proiectul NU respecta
schema de ajutor de
stat deoarece SC
PSIHOMEDIA SRL a
carei activitate
principala are cod
CAEN 7450 (si nu
7320) solicita integral
fonduri de la buget.

3386 -

Nu respecta schema
de ajutor de stat

-

Nu respecta schema
de ajutor de stat
pentru partenerul 2..

3243 -

Costurile cu activitatile
suport reprezinta mai
mult de 15% din
bugetul
proiectului.Activ. II.5 116.763 leiActiv. III.6 230.630 leiTotal =
347.393 lei din
bugetul total al
proiectului de
1.903.571 lei
reprezinta 18,25%
(deci mai mult de
15%, maximum
admisibil)

-

-
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-

De acord cu
evaluatorul 1, referitor
la costurile cu
activitatile suport, care
depasesc 15% din
valoarea totala a
contractului.

De acord cu
evaluatorul 1,
privind ajutorul de
stat si regimul
cofinantarii.

-

-

-

Nu respecta
schema de ajutor
de stat pentru
partenerul 2
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13

3437

Proiectul nu se
incadreaza in obiectivele
programului deoarece,
asa cum se mentioneaza
si in anexa B, se situeaza
in domeniul cercetarii
fundamentale: citez
\Proiectul se situeaza in
domeniul cercetarii
fundamentale care va
identifica unele solutii
initiale privind proiectia
fortei de munca. Proiectia
propriu-zisa va trebui
continuata printr-un
proiect complex de
anvergura\". De
asemenea, in planul de
realizare al proiectului se
mentioneaza la categoria
de activitate pentru
activitatile de cercetaredezvoltare doar
\"cercetare
fundamentala\" fara a se
mentiona si alte categorii
de activitati desi in
Programul 4 se
precizeaza ca, citez \"
activitatile din aceasta
categorie se vor aborda in
mod exceptional si se va
fundamenta necesitatea
acestora in Formularul
B\". Recomand integrarea
proiectului in cadrul
programului \"Idei\"."

Toate activitatile
formulate in cadrul
Proiectulu propus sunt
afirmate in formularul
B (FB 13) a fi doar de
cercetare
fundamentale. Avand
in vedere ca aceste
activitati sunt abordate
in mod exceptional cu
necesitatea acestora
fundamentata in
formularul B consider
ca Proiectul propus nu
indelineste conditiile
obligatorii impuse prin
tipul de poriect.
(specificate in nota de
subsol 3 din Tabelul 1
// Tipurile de activitati
care pot fi abordate in
cadrul porgramului 4.)
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Proiectul nu este
eligibil din punct de
vedere stiintific
intrucat el nu se
incadreaza in
obiectivele
Proiectul s-ar fi
Programului
incadrat mai bine in
Parteneriate. In oferta
Programul Idei.
se mentioneaza in
mod clar si chiar
repetat ca proiectul se
refera exclusiv la
cercetarea
fundamentala.
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14

3644 -

Bugetul pentru
activitatile suport
depaseste limita
admisa de 15% din
total.

-

-

Majoritatea activitatilor
prevazute in acest
proiect sunt activitati
suport, dapasind cu
mult limita maxima
admisa de 15%.Activ.
I.1 - 300.000 leiActiv.
I.2 - 200.000 leiActiv.
II.1 - 275.000 leiActiv.
II.2 - 225.000 leiActiv.
III.1 - 220.000 leiActiv.
IV.1 - 130.000 leiActiv. IV.2 - 130.000 leiActiv.
V.1 - 122.000 leiActiv.
V.3 - 91.000 leiActiv.
V.4 - 49.000 leiTotal =
1.742.000 lei din
bugetul total al
proiectului de
2.000.000 lei
reprezinta 87,1% (deci
mai mult de 15%,
maximum admisibil)

Page 9 of 9

-

Bugetul pentru
activitatile suport
depaseste limita
admisa de 15% din
total

-

