Centrul National de Management Programe

PNCDI 2 - Program 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare"

Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 5
Nr.
Crt.

1

Nr.
Inreg.

2573

Criteriul 1,
evaluatorul 1

Criteriul 2, evaluatorul 1

Am verificat in Registrul
Potentialilor Contractori
societatea Uniferm Cotnari,
cod fiscal 18298423, si am
constatat ca este contractor
neeligibil.

Criteriul 1,
evaluatorul 2

Criteriul 2, evaluatorul 2

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
si in consecinta este
neeligibil. Conform
Pachetului de informatii
pentru Programul 4, pag.
35, capitolul 3: Tipuri de
proiecte si activitatile care
se pot finanta, valoarea
activitatilor de cercetare
fundamentala nu poate
depasi 10% din valoarea
proiectului finantat de la
buget, iar valoarea
activitatilor suport nu poate
depasi 15% din valoarea
finantarii de la buget.
Conform Planului de
realizare al acestui proiect
(Anexa I.7) toate activitatile
prevazute sunt fie de
cercetare fundamentala, fie
activitati suport.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului 4,
domeniul de
cercetare 5,
tematica 5.1.9.

1

Criteriul 1,
evaluatorul 3

Criteriul 2, evaluatorul 3

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
Programului 4,
domeniul 5,
tematica de
cecetare 5.1.9:
Diminuarea
reziduurilor si
contaminantilor din
intreg lantul
alimentar

Consider ca proiectul nu
respecta conditiile obligatorii
impuse si in consecinta este
neeligibil. Conform Pachetului
de informatii pentru Programul
4, pag. 35, capitolul 3: Tipuri de
proiecte si activitatile care se
pot finanta, valoarea
activitatilor de cercetare
fundamentala nu poate depasi
10% din valoarea proiectului
finantat de la buget, iar
valoarea activitatilor suport nu
poate depasi 15% din valoarea
finantarii de la buget. Conform
Planului de realizare al acestui
proiect (Anexa I.7) toate
activitatile prevazute sunt fie
de cercetare fundamentala, fie
activitati suport.

2

4171

,,Entitatile romane cu
personalitate juridica ce nu
au in obiectul de activitate
cercetare dezoltare (cod
CAEN 7310/7320 si/sau 72 )
pot participa in proiectele
programului 4 in calitate de
cofinantator si beneficiar al
rezultatelor, fara a accesa
fonduri publice necesare
derularii activitatilor asumate
de acestia in cadrul
proiectului.Propunerea de
proiect nu respecta conditiile
de eligibilitate,, - ghidul
Programului 4In consortiul
format pentru realizarea
proiectului se regasesc
persoane fizice autorizate ce
nu au in obiectul de activitate
cercetarea dar primesc bani
de la buget.Consider ca
proiectul nu este eligibil.

Proiectul propus nu
respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul
de proiect. Potrivit anexei
Parteneri implicati in
proiect, P3 FILIP DUMITRU
LOC. DOBROTEASCAOLT
,P4 MIHALACHE IOANA
DOBROTEASCA OLT,P 5
CHIRCA ION
DOBROTEASCA OLT,P 6
FILIP CONSTANTIN
DOBROTEASCA OLT, nu au
inregistrat in obectul de
activitate cod CAEN
cercetare dezvoltare,
respectiv 7310/7320
si/sau72 (pagina 33 din
pachetul de informatii
CENTRUL NATIONAL DE
MANAGEMENT PROGRAME
-PARTENERIATE IN
DOMENIILE PRIORITARE),
si nici nu sunt inscrisi in RPC
-REGISTRU
POTENTIALILOR
CONTRACTORI)-(PAG 34
DIN din pachetul de
informatii CENTRUL
NATIONAL DE
MANAGEMENT PROGRAME
-PARTENERIATE IN
DOMENIILE
PRIORITARE).Aceasta
reiese din propriile
declaratii ale partenerilor
respectivi, vezi anexa I.3
PROFILUL
ORGANIZATIILOR
PARTICIPANTE LA PROIECT
(POP 02)

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare
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Nu, deoarece AF implicate
solicita finantare de la buget,
iar conform Pachetului de
informatii nu au acest drept
Entitatile romane cu
personalitate juridica ce nu au
in obiectul de activitate
cercetare dezoltare (cod CAEN
7310/7320 si/sau 72 ) pot
participa in proiectele
programului 4 in calitate de
cofinantator si beneficiar al
rezultatelor, fara a accesa
fonduri publice necesare
derularii activitatilor asumate
de acestia in cadrul
proiectului.""
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4

4106

3900

Proiectul nu
raspunde
obiectivului
general al
Programului 4,
care prevede
parteneriate intre
diferite entitati de
cercetaredezvoltare si
inovare, agenti
economici si/sau
unitati ale
administratiei
publice in
vederea
solutionarii
problemelor
identificate. Doi
dintre partenerii
propusi (P3 si P4
- persoane fizice)
nu se incadreaza
in nici una din
aceste categorii.

Nu este incadrata
in nicio tematica

Nu este indeplinita conditia
de eligibilitate a
participantilor, privind
calitatea de cofinantator si
beneficiar al rezultatelor,
care stipuleaza ca Entitatile
romane cu personalitate
juridica ce nu au in obiectul
de activitate cercetare
dezvoltare (cod CAEN
7310/7320 si/sau 72) pot
participa in proiectele
programului 4 in calitate de
cofinantator si beneficiar al
rezultatelor. Consortiul
propus include doua
persoane fizice (NU entitati
cu personalitate juridica) in
calitate de parteneri
cofinantatori si beneficiari ai
rezultatelor.

Proiectul nu respecta
conditiile impuse prin tipul
de proiect, deoarece lipsesc
urmatoarele anexe: anexa
I.10. - Declaratie privind
ajutorul de stat; anexa I.11. Acord de parteneriat; anexa
I.12. - Declaratie de
conformitate.

Proiectul nu respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect,
deoarece lipsesc urmatoarele
anexe: anexa I.10. - Declaratie
privind ajutorul de stat; anexa
I.11. - Acord de parteneriat;
anexa I.12. - Declaratie de
conformitate.

Paretenerul P2 nu este
eligibil in RPC. Lipsa
formularele DP 08; DAS 09;
AP 10; DC 11;

In planul de realizare nu
sunt mentionate tipurile de
activitati, nu este prezentata
durata de derulare a
etapelor, nu este prezentata
declaratia de participare a
directorului de proiect la
proiecte CEEX si FP7, ceea
ce face imposibila evaluarea
respectarii conditiilor
obligatorii impuse prin tipul
de proiect, fapt pentru care
il declar neeligibil.

Lipsesc formularele de la
sfarsitul formularului B;
incepnd cu Anexa 1.9 si pana la
sfarsit practic nu exista
formullarele :Anexa I.9 Declaratie privind participarea
in proiecte CEEX / FP 7; Anexa
I.10 - Declaratie privind
ajutorul de stat (DAS 09);
Anexa I.11 - Acord de
parteneriat (AP 10); Anexa I.12
- Declaratie de conformitate
(DC 11)

Nu se specifica in
propunere
tematica de
cercetare in care
se incdreaza
proiectul.
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IN propunere nu se
specifica tematica
de cercetare in
care se incdreaza
proiectul.

