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1. Informații specifice apelului
de proiecte

Informații specifice apelului de proiecte

Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic
Obiectivul specific - Creşterea inovării în firme prin
susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în
domenii de specializare inteligentă
Operațiunea 1.1.C - Investiţii pentru IMM-uri pentru
implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în
parteneriat cu ITT

Informații specifice apelului de proiecte
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• Alocare apel Regiunea Vest: 6,49 mil. euro (FEDR + BS)
• Apel competitiv, cu termen limită depunere
Ø Proiectele respinse în etapa de verificare CAE pot fi
redepuse
Ø Nu pot fi redepuse proiecte respinse în cadrul ETF
• Perioadă depunere: 25.01.2018 (ora 10:00) - 25.06.2018 (ora
10:00)
• Depunere MySMIS http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
• Finanțare nerambursabilă min 25.000 – 200.000 euro

Informații specifice apelului de proiecte

10 iulie 2017

Indicatori proiect
•

Maximizare rentabilitate financiară IMM - rata rentabilităţii financiare
(ROE) Rezultat net / Capitaluri proprii

•

Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării
proiectului și menținerea numărului astfel atins pe perioada de
durabilitate

•

Internaționalizare afacere
•
•
•

Valorificare pe plan international avantaje specifice - contracte cu clienți
noi pe domeniu de activitate finanțat
Realizarea de alianțe şi cooperari - strategii asociate de patrundere pe
piața externă
Implantare în alte țări - deschidere de filiale, unități de productie,
creștere volum activitate domeniu finanțat sau diversificarea activității
finanțate pentru clienții existenți pe piața internațională, inclusiv prin
creșterea volumului de tranzacționări.

2. Condiții eligibilitate solicitant

Condiții eligibilitate solicitant

Solicitant eligibil
10 iulie 2017

IMM în parteneriat cu unul sau mai multe ITT-uri
Ø IMM solicită ajutor minimis pentru implementare rezultate
cercetare din domenii specializare inteligentă în domeniul
său de activitate
Ø ITT poate solicita ajutor minimis pentru activitățile
desfăsurate în cadrul proiectului pentru IMM
ü Dacă ITT nu solicită ajutor minimis pentru aceste
activități, cheltuielile cu serviciile respective
NEELIGBILE – Ajutor stat indirect

Condiții eligibilitate solicitant
1. Forma constituire solicitant
10 iulie 2017

Parteneriat între:
•

Societate sau societate cooperativă (IMM)

•

Entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT)

2. Eligibilitate societate/societate cooperativă
•

Societate/Societate cooperativă înființată în baza Legii nr. 31/1990 /
Legii nr. 1/2005

•

IMM conform prevederi Legea 346/2004
Detalii încadrare în categoria IMM - Anexa 1.3.a la Ghidul specific

Se vor avea în vedere toate legăturile/ parteneriatele stabilite între solicitant și alte
întreprinderi, indiferent de locația acestora și de tipul legăturii (prin persoana juridică
sau fizică)

Condiții eligibilitate solicitant
Întreprinderi
mijlocii

IMM
(Legea 346/2004)

Micro
întreprinderi

Întreprinderi
mici

Atenție! Încadrarea în categoria de IMM trebuie menținută până la
semnarea contractului de finantare inclusiv

Condiții eligibilitate solicitant

2. Eligibilitate societate/societate cooperativă
• A desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin
unui an fiscal integral - înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie
2017 (prima zi lucrătoare din anul 2017)
• Nu a avut activitatea suspendată în anul curent depunerii
cererii de finanțare și în anul fiscal anterior (2017 și 2018)
• A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) la 31 decembrie 2017
• Număr mediu de cel puțin 1 salariat, în anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanțare/etapei de precontractare

Condiții eligibilitate solicitant

2. Eligibilitate societate/societate cooperativă
•

Investiția trebuie să vizeze una sau mai multe domenii de activitate
(clase CAEN) autorizate ale IMM

•

Clase CAEN eligibile sunt cele aferente tuturor sectoarelor de
activitate, cu excepția celor din Anexa 2 Sectoare excluse de la
finanțare

•

Domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile (clasa CAEN) trebuie
autorizat la sediile (principale/secundare) – loc de implementare la
depunerea CF
•

•

Excepție – înființare punct de lucru / activare nou domeniu
activitate (clasa CAEN) – autorizare cod CAEN până la finalizare
perioadă implementare

Domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) trebuie înscris în obiectul
de activitate (certificat constatator) la depunerea CF

Condiții eligibilitate solicitant

2. Eligibilitate societate/societate cooperativă
• Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura
implementarea proiectului (contribuţia proprie la valoarea
eligibilă a proiectului, cheltuielile neeligibile)
• Contribuția proprie la cheltuielile eligibile
Ø asigurată exclusiv de IMM
Ø nu se asigură din fonduri publice
Atentie! După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va
prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, aport la
capitalul social subscris și vărsat / dovada unei linii/ contract de credit
emise de bancă/ instituţie financiar bancară pentru realizarea de
investiții).

Condiții eligibilitate solicitant
3. Formă constituire partener ITT
ITT constituit conform prevederi legale în vigoare:
• Centru de transfer tehnologic – CTT
• Incubator tehnologic şi de afaceri – ITA
• Centru de informare tehnologică – CIT
• Oficiu de legătură cu industria – OLI
ITT
• Entitate publică sau privată
• Entitate cu personalitate juridică (societate/societate cooperativă)
sau fără personalitate juridică (ex. departament cu autonomie
financiară proprie
• ITT trebuie să fie acreditat/autorizat în conformitate cu OG
57/2002 și HG 406/2003
Atentie! Pierderea valabilității acreditării/autorizării provizorii a ITT pe
parcurs evaluare, selecție și contractare atrage neeligibilitate proiect!

Condiții eligibilitate solicitant
4. Membrii parteneriatului și reprezentanții legali ai fiecărui partener nu
se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de
eligibilitate.
5. Drepturi asupra imobilului (acoperă inclusiv trei ani după data plății
finale)
•

Pentru investiții care includ lucrări de construcție cu AC: dreptul de
proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006)
sau dreptul de superficie

•

Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de
construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată,
dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct,
dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat)
sau dreptul de închiriere/locațiune pe o perioadă care acoperă
inclusiv perioada de durabilitate

Condiții eligibilitate solicitant

Proiectele care implică execuția de lucări de construcții
Imobilul (teren și/sau clădiri)
• liber de sarcini sau interdicţii (inclusiv ipotecă)
• nu face obiectul unor litigii
• nu face obiectul revendicărilor
Ulterior contractării este
permisă ipotecarea bunurilor
mobile/imobile în condițiile
prevederilor contractului de
finanțare

Condiții eligibilitate solicitant
7. Asigurarea durabilități investițiilor în infrastructură

Pe perioada de durabilitate IMM-ul nu trebuie să:
•

Înceteze/delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii
Vest

•

Modifice proprietatea asupra unui element de infrastructură
care dă un avantaj nejustificat unui terţ

•

Realizeze o modificare substanțială care afectează natura,
obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina
subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Drepturile asupra locului de implementare al proiectului trebuie
menţinute cel putin pe perioada de durabilitate prevăzută de
regulamentele aplicabile (3 ani de la plata finală).

3. Condiții eligibilitate proiect și
activități

Condiții eligibilitate proiect și activități
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1. Proiectul implementează în domeniul/domeniile de activitate ale IMM
un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă,
Anexa 2.a
Domenii de intervenție

Regiunea Vest

1. Bioeconomie

1. Sectorul agro-alimentar
2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte

2. Tehnologii
informaționale şi de
comunicații, spațiu și
securitate (TIC)
4. Eco-nano-tehnologii și
materiale avansate
5. Sănătate

1. Tehnologia informației și comunicații
2. Localități inteligente
3. Sectorul componente pentru automobile
1. Sectorul construcții și materiale de construcții,
inclusiv energie
2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte
3. Sectorul componente pentru automobile
1. Sectorul agro-alimentar
2. TIC

Condiții eligibilitate proiect și activități
2. Activități eligibile
10 iulie 2017

A. Investiții în active corporale
•

Construire/extindere/modernizare spaţii de producție/clădiri prestări
servicii – în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului

•

Achiziționare mijloace fixe corporale: echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, ecipamente informatice, birotică - strict
necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclu
productiv

•

Achiziția de instalații/echipamente specifice pentru eficiență
energetică/surse regenerabile – în limita a 10% din valoare eligibilă
proiect

Condiții eligibilitate proiect și activități
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B. Investiții în active necorporale: cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi
de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi şi active similare - strict necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productiv
C. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/ produselor proprii ale IMM

Nu sunt eligibile proiectele care inlcud doar investiții de tipul:
•

Instalații/echipamente pentru eficiență energetică/surse regenerabile

•

Investiții în active necorporale

•

Lucrări de construcție care nu se supun autorizării

Condiții eligibilitate proiect și activități
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D. Investiţii de dezvoltare experimentală pentru concretizare rezultate obținute
din activități anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică și validare tehnică
sau din idei brevetate, în scopul obținerii de produse noi sau realizarea de noi
procese
• Construire şi testare prototipuri pentru produse/procese
• Realizarea şi operarea planurilor pilot
• Activităţi necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi
proceselor (din producţia experimentală)
• Servicii de consultanţă folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare
experimentală.
Rezultatele activităţilor finanţate în cadrul acestei grupe nu vor fi
comercializate direct.

Obiectiv - realizarea de îmbunătățiri tehnice care schimbă caracteristici funcționale.
Nu se includ schimbări de rutină sau periodice necesare produselor, liniilor de
producţie, de producţie, serviciilor existente sau altor operaţii în curs, chiar dacă
aceste schimbări reprezintă îmbunătăţiri.

Condiții eligibilitate proiect și activități
E. Investiţii în alte activităţi de inovare:
10 iulie 2017

1. Studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de
dezvoltare experimentală
2. Obţinere şi validare drepturi de proprietate industrială
3. Achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare:
•

consultanță managerială

•

asistență tehnologică

•

servicii de transfer de tehnologie

•

protejare și comercializare drepturi de proprietate intelectuală și
pentru acordurile de acordare a licențelor

•

servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor

Condiții eligibilitate proiect și activități
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F. Investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau
procesului:
• elaborare documentaţie de introducere în fabricaţie/ de punere în
funcţiune/ de operare/ de aplicare, etc
• pregătire de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare
(experimentări, testări, încercări, analize etc);
• revizuire documențatie tehnică de introducere în fabricație/ punere în
funcţiune/ operare/ aplicare;
• punere în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executare şi/sau
exploatare serie „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot;
• exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui
pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite
pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/
metodei inovative);

Condiții eligibilitate proiect și activități
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3. Nu au fost demarate procedurile de achiziţie înainte de transmiterea cererii
de finanțare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile pentru proiectare și
asistență tehnică.
4. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent
dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu
a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii
cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi.
5. Valori finanțare nerambursabilă solicitată 25.000 - 200.000 euro
6. Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă - minimum 10%
7. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de
31.12.2023.
8. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de
gen și nediscriminarea

Condiții eligibilitate proiect și activități
9. Locul de implementare al proiectului
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• Mediul urban și rural
• Imobilul (terenul și construcția) în care IMM desfășoară activitatea
• Adecvat implementării proiectului și introducerii rezultatului cercetării
din domeniul/domeniile de specializare inteligentă în domeniul/
domeniile vizate de investiție
• La depunere CF, locul de implementare trebuie înregistrat ca sediu
principal sau secundar (punct de lucru) în certificatul ORC
• Excepție – înființare sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a
realizării investiției – IMM se angajează să înregistreze locul de
implementare ca punct de lucru până la finalizare implementare
proiect

4. Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile
Subcategorie

Cheltuieli cu auditul
achiziționat de
beneficiar pentru
proiect
Cheltuieli de informare,
comunicare și
publicitate

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect - în
limita maximă a 5000 lei trimestrial

10 iulie 2017

Categorie

Cheltuieli pentru
investiția de bază

Cheltuieli diverse și
neprevăzute

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă
din obligațiile beneficiarului - în limita a maxim 5.000 lei fara
TVA
Cheltuieli cu dotările
• neeligibile cheltuielile cu obiectele de inventar
• achiziția de echipamente specifice în scopul obținerii
economii de energie/sisteme ce utilizează surse regenerabile
– în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului
Cheltuieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din valoarea
eligibilă a cheltuielilor cuprinse în categoriile: obținerea și
amenajarea terenului, asigurarea utilităților, cheltuieli cu
investiția de bază și cheltuieli pentru organizarea de șantier.

5. Anexe obligatorii la depunerea cererii de
finanțare și în etapa de precontractare

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare
Nr
Document
crt
1 Documente privind identificare reprezentant legal

ITT

x

x

2 Mandat special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală)

x

x

3 Documente statutare și Certificat de înregistrare
4 Certificat constatator în forma extinsă
5 Certificat înregistrare în scopuri de TVA

x
x
x

x
x
x

6 Situaţii financiare anuale aprobate - an fiscal anterior depunerii CF

x

dacă solicită
finanțare doar

x

dacă solicită
finanțare doar

10 iulie 2017

IMM

7

Situaţii financiare anuale, aprobate pentru întreprinderi partenere/
legate

8 Declarația de eligibilitate - model Ghid

x

9 Declarația privind încadrarea în categoria IMM - model Ghid

x

10 Declarație privind eligibilitate TVA - model Ghid
11 Declarație de angajament - model Ghid
12 Declarație ITT - model Ghid

x
x

dacă ITT de drept
privat/fără
personalitate juridică

x
x

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare
Nr
Document
crt

IMM

15
16

10 iulie 2017

13 Acordul de partaneriat - model Ghid
Autorizaţie de funcţionare provizorie și/sau acreditare în baza Hotărârii Guvernului nr.
14
406/2003

x
x

Documente privind proprietatea/concesiunea /superficie (pentru proiectele ce implică
realizarea de lucrări de construcţie ce se supun autorizării

x

Documente privind dreptul de proprietate/concesiune /superficie/uzufruct/ folosință cu titlu
gratuit/de comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări)

x

17 Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect
Certificatul de urbanism/Autorizația de construire, în termen de valabilitate, (pentru proiecte
18
care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării

ITT

x
x

Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun
19 procedurii de autorizare a executarii lucrarilor (pentru proiecte care includ execuția de
lucrări de construcții care nu se supun autorizării)

x

Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este
20
cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului

x

21 Devizul general - pentru proiecte cu lucrări

x

22 Planul de afaceri - model Ghid
Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de
23
cheltuieli eligibile /ne-eligibile

x
x

x

Anexe obligatorii la contractarea cerererii de finanțare
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Nr
Document
crt
1 Modificări ale actelor constitutive/statutare, mandatului special
(dacă este cazul)
Cele mai recente situații financiare anuale (dacă este cazul) pentru
2 solicitant și întreprinderi partenere/legate, dacă sunt diferite de cele
depuse deja la depunere cerere de finanțare
3 Certificatul constatator în forma extinsă

IMM

ITT

x

x

x

daca solicita
finantare doar

x

x

Prelungirea acreditării privizorii sau finale pentru entitatea de
4 transfer tehnologic în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr.
406/2003
Declarațiile în nume propriu ale reprezentanților legali – modelul
5 aplicabil în etapa de precontractare și/sau actualizarea acestora
(dacă este cazul) - model Ghid

x

x

Anexe obligatorii la contractare cerererii de finanțare

9

10 iulie 2017

Nr
Document
crt
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul
6
local și bugetul de stat
7 Certificat cazier fiscal
8 Actualizari documente de proprietate
Autorizatia de constructie - optionala prezentarea în precontractare obligatoriu in termen de 2 luni de la semnare contract

IMM

ITT

x

x

x
x

x

x

10 Hotărâre aprobare proiect

x

Dovada capacității financiare - Extras de cont bancar, de depozit,
11 dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie
financiar bancară/ aport la capital social

x

12 Orice alt document actualizat daca este cazul
Declaraţia reprezentanților legali referitoare la modificari pe parcursul
13
procesului de evaluare şi selecţie

x

x

x

x

6. Completarea cererii de
finanțare în MySMIS

Completarea cererii de finanțare în MySMIS
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• Cererile de finanțare se depun prin aplicația electonică My
SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/
mysmis

Completarea cererii de finanțare în MySMIS
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• Se vor citi cu atenție Anexa la Ghidul specific Instrucțiuni de
completare în MySMIS și Manualul de utilizare MySMIS2014
Front Office http://adrvest.ro/mysmis2014/
• Dimensiune fișier max. 50 MB

Certificarea aplicaţiei, precum şi declaraţiile în nume
propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanţare vor fi
semnate numai de către reprezentantul legal al
solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare

!
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