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Obiective 
Încurajarea punerii în aplicare a rezultatelor cercetării în cadrul IMM-urilor prin transfer 
tehnologic 

Alocare financiară - 
Axa prioritară 1.1 - 
1.1.C 

Nord Est - 9.649.434 euro,  Sud Est  - 8.189.069 euro, Sud Muntenia - 8.674.020 euro, Sud 
Vest Oltenia - 6.596.444 euro, Vest  - 6.486.228 euro, Nord Vest  - 7.896.995 euro, Centru  
- 7.615.945 euro 

Ajutor financiar 
nerambursabil  

Valoarea finanțării nerambursabile: 25.000 euro - 200.000 euro (ajutor de minimis) 

Rata de finanțare: maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile  

Depunere proiecte 25 ianuarie 2018 - 25 iunie 2018 

Solicitanți eligibili 

Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți 
cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, 

întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu una sau mai multe entități de inovare și transfer 

tehnologic (ITT)  acreditate/autorizate în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003 
(centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi de afaceri-ITA, centrele de informare 
tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI, parcurilor științifice și tehnologice-PST, etc.) 

Criterii de 
eligibilitate 

Societatea/societatea cooperativă: 

▪  a desfășurat activitatea pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea 
cererii de finanțare 

▪  nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și 
respectiv în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare 

▪  a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare 

▪  a înregistrat un număr mediu de salariați, de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de 
finanțare. 

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și rural. Nu sunt eligibile 
investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov. 

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate 
(clasă CAEN) eligibile și autorizate ale IMM 

Proiectul implementează în domeniul /domeniile de activitate al IMM pentru care se solicită 
finanțarea, un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau 
regionale  

Proiectul conţine activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-
dezvoltării sau a dreptului de proprietate industrială  

Pierderea valabilității acreditării/autorizării provizorii a ITT pe parcursul procesului de 
evaluare selecție și contractare va conduce la ne-eligibilitate proiectului  

Imobilul ce face obiectul proiectului, care implică execuţia de lucrări de construcţii, trebuie 
sa fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii 

Activități eligibile 

A. Investiții în active corporale 

▪ lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de 
servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 
gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI), în limita a 40% din valoarea eligibilă a 
proiectului 

▪ achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe. Echipamentele achiziționate trebuie să fie  
strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclu productiv. 

▪ achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie 
pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului.  

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/ 

POR - Axa prioritară 1: Prioritatea de investiții 1.1  
Operațiunea C- Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 

cercetării – inovării în parteneriat cu ITT 
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produselor proprii ale IMM 

D. Investiţii de dezvoltare experimentală şi/sau achiziţionarea de servicii de acest 
tip: 

▪  construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese 

▪  realizarea şi operarea planurilor pilot  

▪ activităţile necesare producţiei experimentale şi testării  produselor şi proceselor (din producţia 
experimentală) în vederea producţiei pe scară largă 

▪  achiziţionarea de  servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de 
dezvoltare experimentală. 

E. Investiţii în alte activităţi de inovare: 

▪  realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare 
experimentală 

▪  obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială  

▪  achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare  

F. Investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau 
procesului: 

▪  elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de 
aplicare, etc  

▪  pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare  

▪  revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare 

▪  punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „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 

Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - in limita maxima a 10% din valoarea 
cheltuielilor eligibile  pentru „Cheltuieli pentru investiţia de bază”: studii de teren, cheltuieli 
pentru obținere avize, acorduri, autorizații, cheltuieli pentru consultanță, cheltuieli pentru asistență 
tehnică 

Cheltuieli pentru investiția de bază: cheltuieli pentru construcții și instalații, cheltuieli cu dotările - 
utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări, cheltuieli cu active necorporale 

Cheltuieli cu organizarea de șantier 

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 

Cheltuieli diverse și neprevăzute   

Cheltuieli cu servicii: cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modele 
experiementale si prototipuri, cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, 
serviciilor sau diferitelor procese specifice, cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line, cheltuieli 
cu servicii tehnologice specifice, cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii și cheltuieli privind 
inovarea de produs/proces 

Cheltuieli cu auditul - in limita maxima a 5000 lei trimestrial 

Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate - în limita a  maxim 5.000 lei fara TVA 

Cheltuieli neeligibile 

▪ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea 
documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de 
investiţie  

▪ achiziționarea de terenuri si/sau construcții 

▪ cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport 

▪ cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand 

▪ dotările/bunurile de natura obiectelor de inventar 
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