APEL PENTRU PROIECTE COMUNE - MAI 2010

Evaluarea şi selectarea propunerilor
Florin D. Buzatu
- 1 Iunie 2010 -

Criterii de evaluare – Proiecte CD
1. Calitatea şi relevanţa ştiinţifică şi/sau tehnologică a
propunerii (5 pct.)
2. Calificarea şi expertiza echipelor (5 pct.)
3. Conformitatea cu prioritaţile naţionale şi/sau
strategiile în domeniu (5 pct.)
4. Potenţialul impact al proiectului prin dezvoltarea,
difuzarea şi utilizarea rezultatelor proiectului (5 pct.)
5. Durabilitatea cooperării (5 pct.)
6. Calitatea şi eficienţa planurilor de lucru şi
financiar (5 pct.)
Total: 30 de puncte.
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Criterii de evaluare – Proiecte AS
1. Calitatea şi relevanţa ştiinţifică şi/sau tehnologică a
propunerii (5 pct.)
2. Calificarea şi expertiza echipelor (5 pct.)
3. Relevanţa pentru obiectivele specifice internaţionale
sau pentru programul/intiaţiva UE (5.pct.)
4. Conformitatea cu prioritaţile naţionale şi/sau strategiile
în domeniu (5 pct.)
5. Potenţialul impact al proiectului prin dezvoltarea,
difuzarea şi utilizarea rezultatelor proiectului (5 pct.)
Total: 25 de puncte.
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Procedura de evaluare şi selectare
1. Verificarea eligibilităţii (IFA, CEA)
2. Evaluarea ofertelor pe plan intern (IFA, CEA)
3 evaluatori pentru fiecare propunere declarată eligibilă

3. Selectarea proiectelor propuse spre finanţare
(în funcţie de evaluare, interes comun şi buget)

Comitetul de Management al Acordului IFA-CEA

4. Aprobarea proiectelor propuse spre finanţare
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
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Calendar competiţional 2010
• 3 Mai – 23 Iunie
• 23 – 30 Iunie
• 1 – 2 Iulie
• 3 – 7 Iulie
• 1 Iulie – 31 August
• 1 – 30 Septembrie

Depunerea propunerilor de proiecte
Verificarea eligibilităţii propunerilor de
proiecte şi afişarea celor declarate neeligibile
Depunerea eventualelor contestaţii privind
eligibilitatea
Soluţionarea contestaţiilor privind eligibilitatea
Evaluarea şi selectarea propunerilor de
proiecte în vederea finanţării şi afişarea
rezultatelor pe pagina web IFA
Încheierea contractelor

Pentru proiectele privind acţiuni suport, apelul este deschis continuu
pe întreaga durată de valabilitate a Acordului General de cooperare
pentru cercetare ştiinţifică dintre IFA-România şi CEA-Franţa.
Propunerile se vor transmite cu cel puţin două luni înainte de data la
care se preconizează începerea proiectului. Rezultatul evaluării se va
da în termen de o lună de la data depunerii propunerii.
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