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PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE 

 
APEL COMPETITIV – DEPUNERE CONTINUA, CU EVALUARE PERIODICA LA 3 LUNI ! 

 

Tip de proiect: INTREPRINDERI INOVATOARE DE TIP START-UP SI SPIN-OFF 

 

AXA PRIORITARA 

1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 

PRIORITATEA DE INVESTITII 

PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele 
de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea 
de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-
pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 
general 

OBIECTIV SPECIFIC 

1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI   

ACTIUNE  

1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi 
individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de 
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere 

VALOAREA ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ACORDATE UNUI PROIECT 

 
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: 840.000 lei (echivalentul a 200.000 euro). 
Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte: 35.364.465 lei. 
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului; restul de 10% va 
reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private. 
 
Ajutor de stat/de minimis, după caz – intensitate şi trimitere la schema aprobată de Consiliul 
Concurenţei 
Schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea Start-up-urilor şi Spin-off-urilor 
inovatoare” aprobată prin OM 3823.11.05.2015.  
 

DURATA PROIECTELOR 

 
Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni. 
 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE / SPRIJINITE 

 
1. activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) 
2. achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare 
experimentală) 
3. achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer 
tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea 
standardelor 
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4. achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de 
specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă 
5. activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/proces/tehnologie/serviciu 
6. activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi 
de cercetare-dezvoltare şi activităţi de introducerer în producţie şi realizare 
produs/proces/tehnologie/ serviciu 
7. activităţi de informare şi publicitate privind proiectul 
8. activităţi pentru înfiinţarea şi înregistrarea Spin-off-urilor 
NOTĂ: 

• Activitatea „realizarea produsului/procesului/tehnologiei/ serviciului şi punerea în 
fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare pentru produs/proces/tehnologie/serviciu” este criteriu 
eliminatoriu şi este obligatoriu cuprinsă în activităţile proiectului 

• Activităţile de cercetare-dezvoltare pot fi externalizate prin achiziţia de servicii de cercetare-
dezvoltare  

• Activităţile de realizare a produsului/procesului/tehnologiei/ serviciului şi punerea în 
fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare pentru produs/proces/tehnologie/serviciu nu pot fi 
externalizate.Ele pot fi realizate în cadrul firmei, cu ajutorul personalului firmei 

• Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai 
sus 

• Activităţile de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare sunt 
obligatorii în cadrul proiectului 

• Un proiect nu poate include ca activităţi eligibile numai activităţi de cercetare-dezvoltare sau 
achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare 

• Activităţile şi cheltuielile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii 
pentru eligibilitatea proiectului 

• Activităţile şi cheltuielile pentruauditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii 
pentru eligibilitatea proiectului 

 

TIPURI DE SOLICITANŢI 

 
➢ Start-up-uri : întreprinderi înfiinţate în baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de 

maximum 3 ani în anul depunerii proiectului 
 

➢ Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în 
organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior) 
 

INDICATORI 

Cod 
indicator 

Denumire 
indicator 

Valoare la 
începutul 

perioadei de 
Implementare a 

proiectului 

Valoare la 
sfârşitul 

perioadei de 
Implementare a 

proiectului 

Indicatori de realizare 

3S7 Număr cereri de brevete rezultate din proiect   

CO24 Număr de noi cercetători în entitatea sprijinită   

 
Număr de noi locuri de muncă în entitatea 
sprijinită, altele decât în CD 

  

CO27 
Valoarea cheltuielilor totale private atrase prin 
proiect (eligibile şi neeligibile) 

  

 
Număr de produse/procese/servicii noi sau 
îmbunătăţite obţinute 

  

Indicatori de rezultat 
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 Cifra de afaceri   

 Număr de clienţi ai rezultatelor obţinute în proiect   

NOTĂ: 
Indicatorii marcaţi (bold) fac parte din indicatorii de program şi este obligatorie alegerea unora dintre 
aceştia 

REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII 

  
În ghidul solicitantului sunt detaliate toate aspectele privind: 
 

1. Eligibilitatea solicitanţilor 
 

a) Condiţii de eligibilitate pentru Start-up 
b) Condiţii de eligibilitate pentru Spin-off 

 
2. Eligibilitatea proiectului 

 
3. Eligibilitatea cheltuielilor 

 

 


