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ANUNT DE PRESA
-Anunt de incepere proiect –
“Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite
in cadrul Axei prioritare 1 POC si activitatea de verificare administrativa a cererilor de rambursare “
Ministerul Cercetării și Inovarii și Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene au
semnat în cursul lunii iunie 2017 contractul de finanțare pentru proiectul “Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii
atribuţiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 1 POC și
activitatea de verificare administrativă a cererilor de rambursare” în perioada 1 septembrie 2015-31 decembrie
2018, număr contract 2.1.014/16.06.2017.
Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică
2014-2020, Axa 2 –Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea
cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1. Activități
pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI
POC. Data începerii implementării proiectului este septembrie 2015.
Obiectivul proiectului este de a asigura sprijinul necesar OI Cercetare pentru realizarea eficientă a atribuțiilor delegate
în vederea închiderii POS CCE și implementării Axei 1 din POC.
Obiectivele specifice:
1. Asigurarea evaluării tehnico-financiare a propunerilor de proiecte depuse la competițiile POC Axa 1- de către experți
cu o înaltă pregătire științifică, experienţa în evaluare proiecte de cecetare, cu pregătire și cunoștiințe de specialitate în
domeniile se specializare inteligentă si sănătate și/sau cu expertiză în analiza economico- financiară.
2. Asigurarea verificarii administrative si la fata locului a cererilor de rambursare/cererilor de plata pentru Axa 1 din
POC si pentru proiectele nefinalizate la timp din Axa 2 a POSCCE de catre experti cu o inalta pregatire stiintifica,
experienţa in proiecte de cercetare, cu pregatire si cunostinte de specialitate in domeniile de specializare inteligenta si
sanatate si/sau cu expertiza in analiza economico- financiara, atat in procesul de verificare la birou cat si in procesul de
verificare la fata locului.
Rezultatele anticipate in cadrul proiectului sunt
1. Pentru activitatea de evaluare rezultate preconizate - 877 proiecte evaluate
2. Pentru activitatea de verificare administartivă a cererilor de rambursare s-au estimat verificări pentru 100 de
proiecte, aferente proiectelor contractate din Axa 1 aferenta POC.
3. Pentru finalizarea verificărilor cererilor de rambursare ale proiectelor depuse din Axa 2 din POSCCE 2007-2013
se estimează un număr de 20 de proiecte.
Total = 997 proiecte
Valoarea totala a proiectului este de 9.173.637,95 lei, din care valoarea FEDR este de 7.769.612, 66 lei
Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014-2020.
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