A.P. 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul
competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Intreprinderi inovatoare de tip start‐up si spin‐off
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PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014‐2020
Axa Prioritara 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si
dezvoltarii afacerilor.
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de
intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si
de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere
Tip proiect ‐ Intreprinderi inovatoare de tip start‐up si spin‐off
Ministerul Fondurilor Europene

Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ imbunatatite in scopul productiei si
comercializarii.

1. Start‐up‐uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani
in anul depunerii proiectului ;

2. Spin‐off‐uri: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de
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cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior). Directorul proiectului este angajatul
unei organizatii de drept public de cercetare, care a participat la obtinerea rezultatelor pe care se bazeaza
noul proiect propus de spin‐off. Prin aceasta actiune se vor finanta proiectele de tip „spin‐off” care asigura
unui cercetator sau unui grup de cercetatori posibilitatea sa se desprinda din institutia publica, unde a
dezvoltat un proiect de cercetare si a obtinut un rezultat, in scopul continuarii in cadrul firmei proprii a
solutiei cercetate pana la finalizarea ei, in vederea producerii si comercializarii rezultatelor pe
piata;cercetarorul nu este obligat sa paraseasca institutia publica.
In cazul spin‐off‐urilor, acestea nu trebuie sa fie inregistrate la Registrul Comertului ca firme, in momentul
depunerii cererii de finantare. Dupa evaluarea si selectarea in vederea finantarii a propunerilor de proiecte, se
solicita potentialilor beneficiari sa‐si inregistreze firma la Registrul Comertului, ca firma noua, care nu preia
datoriile altei societati comerciale.
A. Conditii de eligibilitate pentru start‐up
1. Este intreprindere,
• Infiintata in baza legii 31/1990,
• care functioneaza pe teritoriul Romaniei,
• cu o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului
⇒ Se justifica prin Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului
2. Intreprinderea solicitanta activeaza in oricare din sectoarele economice, cu exceptia urmatoarelor
sectoare:
(a) pescuit si acvacultura, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului;
(b) productia primara de produse agricole;
(c) in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole
3. Intreprinderea solicitanta nu se afla in stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt
administrate de catre un judecator sindic sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este intr‐o situatie similara cu cele anterioare,
reglementata prin lege;
4. Intreprinderea solicitanta nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si‐a indeplinit la
timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele

speciale si bugetele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a furnizat informatii false si asigura informatiile
solicitate mai sus;
6. Intreprinderea solicitanta nu se afla in dificultate, in sensul Comunicatului Comisiei „Orientari privind
ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in
dificultate” (2014/C 249/01), si anume:
(i)
in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata, atunci cand mai mult de jumatate din
capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci
cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in
general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un rezultat negativ care
depaseste jumatate din capitalul social subscris;
(ii)
in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru
creantele societatii, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din
contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor acumulate;
(iii)
atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste
criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la
cererea creditorilor sai;
(iv)
atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a
incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de
restructurare;
(v)
in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0.
7. Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
8. Solicitantul va utiliza finantarea nerambursabila strict pentru activitatile si costurile precizate in
proiect.
9.
Solicitantul detine un rezultat care poate sa fie:
a) Brevet
b) Cerere de brevet
c) Teza de doctorat ‐ a directorului de proiect, angajat al start‐up‐ului
d) Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr‐
un program public ( firma solicitanta este beneficiar sau partener);
e) Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari efectuate de o
institutie de cercetare (o entitate care, indiferent de modul de organizare, are in obiectul de activitate
cercetarea‐dezvoltarea) finantata de catre firma solicitanta( start‐up‐ul).
a) pentru cazul „brevet”
a1) daca brevetul este inregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicanta)
Documente justificative
• copie brevet, conform cu originalul; brevetul este inregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului
este firma aplicanta) si are maxim 5 ani vechime, fata de data depunerii cererii de finantare;
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera brevetul, in care sa se evidentieze rezultatele obtinute
ce vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste rezultate in proiect;
• dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului.
a2) daca titularul brevetului nu este firma start‐up aplicanta
Documente justificative :
• copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul are maxim 5 ani vechime, fata de data depunerii
cererii de finantare
• contract de cesiune sau licenta intre titularul brevetului si firma prin care se cedeaza firmei drepturile de
utilizare a brevetului, daca titularul brevetului nu este firma start‐up aplicanta; in contract se poate
prevede clauza suspensiva prin care se precizeaza ca, doar daca proiectul este selectat pentru finantare, se
cedeza firmei drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor insera o clauza suspensiva cu urmatoarea
forma:”Contractul de cesiune sau licenta este valid din momentul semnarii si intra in vigoare la data la care
5.
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proiectul cu titlul si ID........ este selectat pentru finantare. In caz contrar, contractul este reziliat de plin
drept, fara nicio formalitate prealabila”;
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera brevetul, in care sa se evidentieze rezultatele obtinute
ce vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste rezultate in proiect;
• dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului care
face obiectul contractului;
b) Pentru cazul „cerere de brevet”
b1) daca cererea de brevet este inregistrata pe numele firmei aplicante (titularul cererii de brevet este firma
aplicanta)
Documente justificative :
• Copie dupa cererea de brevet inregistrata pe numele firmei aplicante;
• documentul de publicare a cererii de brevet in BOPI. Publicarea trebuie sa fie facuta in ultimii 3 ani
calculati la data depunerii cererii de finantare;
• "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilitătii"emis de OSIM;
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera cererea de brevet, in care sa se evidentieze
rezultatele obtinute ce vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste
rezultate in proiect.
b2) daca titularul cererii de brevet, nu este firma start‐up aplicanta;
Documente justificative :
• copia cererii de brevet care face obiectul contractului.
• documentul de publicare a cererii de brevet in BOPI. Publicarea trebuie sa fie facuta in ultimii 3 ani
calculati la data depunerii cererii de finantare;
• "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilitătii" emis de OSIM;
• contract de cesiune sau licenta intre titularul cererii de brevet si firma prin care se cedeaza firmei
drepturile de utilizare a cererii de brevet, si brevetului dupa obtinerea lui, daca titularul cererii de brevet,
nu este firma start‐up aplicanta; in contract se poate prevede clauza suspensiva prin care se precizeaza
ca, doar, daca proiectul cu titlul si ID........ este selectat pentru finantare, se cedeza firmei drepturile de
utilizare a cererii de brevet ; Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva cu urmatoarea forma:”Contractul
de cesiune sau licenta este valid din momentul semnarii si intra in vigoare la data la care proiectul cu
titlul si ID...... este selectat pentru finantare. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nicio
formalitate prealabila”.
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera cererea de brevet, in care sa se evidentieze
rezultatele obtinute ce vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste
rezultate in proiect.
c) Pentru cazul “cercetari efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al start‐up‐ului)
‐ teza a fost sustinuta in ultimii 5 ani, fata de data depunerii cererii de finantare:
• diploma de doctor in stiinte (copie, conform cu originalul)/dovada sustinerii tezei ; teza a fost sustinuta
in ultimii 5 ani, fata de data depunerii cererii de finantare:
• rezumatul tezei de doctorat, care sa evidentieze rezultatele obtinute in teza si care vor fi utilizate in noul
proiect, si modul in care vor fi aplicate in proiect, semnat de conducatorul tezei;
• contract intre titularul tezei de doctorat si firma prin care se cedeaza firmei drepturile de utilizare a
rezultatelor obtinute prin lucrarea de doctorat; se poate prevede clauza suspensiva prin care se
precizeaza ca, doar daca proiectul cu titlul si ID....... este selectat pentru finantare, se cedeaza firmei
drepturile de utilizare a rezultatelor obtinute prin lucrarea de doctorat; beneficiarii vor insera o clauza
suspensiva care va avea urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau licenta este valid din momentul
semnarii si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul si ID.......... este selectat pentru finantare. In
caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila” .
d) Pentru cazul unei cercetari finantate printr‐un program public:
• contractul de cercetare/finantare incheiat intre o Autoritate contractanta/ finantatoare publica si una
sau mai multe institutii , printre care este si firma solicitanta (start‐upul) (contract incheiat in ultimii 3 ani,
fata de anul depunerii proiectului )
• rezumat al raportului de activitate sau al raportului stiintific (avizate de finantator), care sa evidentieze
rezultatele obtinute si modul in care acestea vor fi utilizate in noul proiect;
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acord/contract intre partile executante ale contractului de cercetare/finantare pentru cedarea, in
favoarea firmei solicitante (start‐upul), a dreptului de utilizare a rezultatelor obtinute, asa cum sunt
inscrise in contractul de finantare.
e) Pentru cazul unei cercetari efectuate de o institutie de cercetare (o entitate care, indiferent de modul de
organizare, are in obiectul de activitate cercetarea‐dezvoltarea) finantata de catre firma solicitanta (start‐
upul):
•
contractul / contractul de servicii (contract incheiat in ultimii 3 ani fiscali , fata de anul depunerii
proiectului);
•
rezumat al raportului de activitate sau al raportului stiintific, care sa evidentieze rezultatele obtinute si
modul in care acestea vor fi utilizate in noul proiect
•
procesul verbal de receptie sau de avizare a raportului stiintific sau de activitate, care sa certifice
obtinerea rezultatelor urmarite prin contract
•
dovada efectuarii platii prevazuta in contract (ordin de plata)
•
certificatul constatator de la Registrul Comertului sau alt document legal din care sa rezulte ca institutia
de cercetare are in obiectul de activitate cercetarea‐dezvoltarea;
10. Intreprinderea solicitanta trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa‐si desfasoare activitatea pentru
implementarea proiectului (locatia proiectului)
⇒ Se justifica prin:
• contract de vanzare‐cumparare/titlu de proprietate;
• contract de inchiriere de minim 8 ani, de la data depunerii proiectului; se poate prevede clauza suspensiva
prin care se precizeaza ca, doar daca proiectul cu titlul si ID........ este selectat pentru finantare, contractul
este aplicabil si ca nu exista clauze in contract care sa afecteze bunurile achizitionate din valoarea grantului.
–
beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea urmatoarea forma:”Contractul de
inchiriere este valid din momentul semnarii si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul
si ID...........este selectat pentru finantare. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept,
fara nicio formalitate prealabila”
cu privire la bunurile achizitionate beneficiarii vor insera in contractele de inchiriere ale
–
imobilelor, clauze conform carora „proprietarii imobilelor inchiriate nu vor avea niciun drept
cu privire la bunurile achizitionate din finantare, renuntand astfel la orice drept de retentie,
gaj, preemtiune si se vor abtine de la orice actiune sau inactiune care ar putea face improprie
utilizarea bunurilor pentru activitatile din proiect sau prin care sa impiedice buna desfasurare
a activitatilor proiectului”.
11. Intreprinderea solicitanta nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate
pentru aceleasi cheltuieli eligibile din cererea de finantare.
12. Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat intreprinderea in ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul
curent) trebuie sa fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul „de minimis”
13. Directorul de proiect este angajatul start‐up‐ului.
⇒ Se justifica prin adeverinta din partea institutei, conform careia, directorul de proiect este angajatul
acesteia si inregistrarea REVISAL.
Spin‐off‐uri: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare
de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizatii
de drept public de cercetare, care a participat la obtinerea rezultatelor pe care se bazeaza noul proiect propus de
spin‐off. Prin aceasta actiune se vor finanta proiectele de tip „spin‐off” care asigura unui cercetator sau unui grup
de cercetatori posibilitatea sa se desprinda din institutia publica, unde a dezvoltat un proiect de cercetare si a
obtinut un rezultat, in scopul continuarii in cadrul firmei proprii a solutiei cercetate pana la finalizarea ei, in
vederea producerii si comercializarii rezultatelor pe piata;
1. Solicitantul, directorul de proiect, initiatorul spin‐off‐ul, detine un rezultat care poate sa fie:
a) un brevet
b) cerere de brevet
c) teza de doctorat (a directorului de proiect –initiatorul spin‐offului)
d) Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari,
efectuate in institutia publica de unde provine initiatorul spin‐offului si finantate printr‐un program

public (initiatorul spin‐offului a fost director de proiect)
⇒ Pentru justificarea indeplinirii criteriului 1, documentele justificative si conditiile de eligibilitate sunt:
a) pentru cazul “brevet”:
a1) daca brevetul este inregistrat pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de
proiect):
Documente justificative:
• copie brevet, conform cu originalul; brevetul este inregistrat pe numele directorului de proiect si are maxim 5
ani vechime, fata de data depunerii cererii de finantare
• declaratie prin care titularul brevetului se angajeaza ca, daca proiectul este selectat pentru finantare, sa
incheie un contract de cesiune sau licenta cu firma spin‐off, prin care sa cedeze firmei drepturile de utilizare a
brevetului; contractul de cesiune sau licenta se va depune la semnarea contractului, daca proiectul este
selectat pentru finantare; Se poate depune si un contract de licenta sau cesiune cu clauza suspensiva.
Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau licenta
este valid din momentul semnarii contractului si intra in vigoare la data la care se incheie contractul de
finantare.Contractul se va incheia cu firma spin‐off infiintata. In caz contrar, contractul este reziliat de plin
drept, fara nicio formalitate prealabila”;
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera brevetul, in care sa se evidentieze rezultatele obtinute ce
vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste rezultate in proiect;
• dovada ca au fost patite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului.
a2) daca titularul brevetului nu este directorul de proiect si titularul este organizatia de cercetare de drept
public (institutie de CD sau de invatamant superior) in care este angajat directorul de proiect
Documente justificative :

•

copia brevetului care face obiectul contractului;brevetul are maxim 5 ani vechime, fata de data depunerii
cererii de finantare;titularul brevetului este organizatia de cercetare de drept public (institutie de CD sau de
invatamant superior) in care este angajat directorul de proiect;
• contract de cesiune sau licenta intre titularul brevetului (institutia de cercetare de drept public in care este
angajat directorul de proiect) si directorul de proiect prin care se cedeaza directorului de proiect drepturile
de utilizare a brevetului ; in contract se poate prevede clauza suspensiva prin care se precizeaza ca, doar
daca proiectul este selectat pentru finantare, se cedeza drepturile de utilizare a brevetului; se va insera o
clauza suspensiva cu urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau licenta este valid din momentul semnarii
si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul si ID........ este selectat pentru finantare. In caz contrar,
contractul este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila”;
• declaratie prin care titularul brevetului se angajeaza ca, daca proiectul este selectat pentru finantare, sa
incheie un contract de cesiune sau licenta cu firma spin‐off, prin care sa cedeze firmei drepturile de utilizare a
brevetului; contractul de cesiune sau licenta se va depune la semnarea contractului, daca proiectul este
selectat pentru finantare; Se poate depune si un contract de licenta sau cesiune cu clauza suspensiva.
Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau licenta
este valid din momentul semnarii contractului si intra in vigoare la data la care se incheie contractul de
finantare.Contractul se va incheia cu firma spin‐off infiintata. In caz contrar, contractul este reziliat de plin
drept, fara nicio formalitate prealabila”;
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera brevetul, in care sa se evidentieze rezultatele obtinute ce
vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste rezultate in proiect;
• dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului care face
obiectul contractului.
b) Pentru cazul „cerere de brevet”
b1) cererea de brevet , inregistrata pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de
proiect)
Documente justificative :

•
•
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copie dupa cererea de brevet,inregistrata pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este
directorul de proiect);
documentul de publicare a cererii de brevet in BOPI. Publicarea trebuie sa fie facuta in ultimii 3 ani
calculati la data depunerii cererii de finantare.

•
•

"Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilitătii" emis de OSIM;
declaratie prin care titularul cererii de brevet se angajeaza ca, daca proiectul este selectat pentru finantare,
sa incheie un contract de cesiune sau licenta cu firma spin‐off, prin care sa cedeze firmei drepturile de
utilizare a cererii de brevet si brevetului dupa obtinerea lui ; contractul de cesiune sau licenta se va depune
la semnarea contractului, daca proiectul este selectat pentru finantare; Se poate depune si un contract de
licenta sau cesiune cu clauza suspensiva. Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea
urmatoarea forma: ”Contractul de cesiune sau licenta este valid din momentul semnarii contractului si
intra in vigoare la data la care se incheie contractul de finantare.Contractul se va incheia cu firma spin‐off
infiintata. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila”
• rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera cererea de brevet, in care sa se evidentieze rezultatele
obtinute ce vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste rezultate in
proiect.
b2) daca titularul cererii de brevet, este organizatia de cercetare de drept public (institutie de CD sau de
invatamant superior)in care este angajat directorul de proiect :
Documente justificative:

•
•
•

•

•
c)

•

•
•
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copia cererii de brevet care face obiectul contractului; titularul cererii de brevet, este organizatia de
cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior)in care este angajat directorul de
proiect;
documentul de publicare a cererii de brevet in BOPI. Publicarea trebuie sa fie facuta in ultimii 3 ani
calculati la data depunerii cererii de finantare.
contract de cesiune sau licenta intre titularul cererii de brevet, organizatia de cercetare de drept public
(institutie de CD sau de invatamant superior). si directorul de proiect prin care se cedeaza directorului de
proiect drepturile de utilizare a cererii de brevet, si brevetului dupa obtinerea lui; in contract se poate
prevede clauza suspensiva prin care se precizeaza ca, doar, daca proiectul cu titlul si ID........ este selectat
pentru finantare, se cedeza drepturile de utilizare a cererii de brevet si brevetului dupa obtinerea lui ;
Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva cu urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau licenta este
valid din momentul semnarii si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul si ID...... este selectat
pentru finantare. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila”;
declaratie prin care directorul de proiect se angajeaza ca, daca proiectul este selectat pentru finantare, sa
incheie un contract de cesiune sau licenta cu firma spin‐off, prin care sa cedeze firmei drepturile de utilizare
a rezultatelor de cercetare firmei spin‐off infiintate ; contractul de cesiune sau licenta se va depune la
semnarea contractului, daca proiectul este selectat pentru finantare; Se poate depune si un contract de
licenta sau cesiune cu clauza suspensiva. Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea
urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau licenta este valid din momentul semnarii contractului si intra
in vigoare la data la care se incheie contractul de finantare.Contractul se va incheia cu firma spin‐off
infiintata. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila”
rezumat al continutului (1‐2 pagini) la care se refera cererea de brevet, in care sa se evidentieze rezultatele
obtinute ce vor fi utilizate in noul proiect. Se va descrie si modul in care se vor folosi aceste rezultate in
proiect.
Pentru cazul „cercetari efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al spin –off‐
ului infiintat si initiator al spin‐offului); teza a fost sustinuta in ultimii 5 ani, fata de data depunerii cererii
de finantare
Documente justificative :
diploma de doctor in stiinte (copie, conform cu originalul) )/dovada sustinerii tezei, teza a fost sustinuta in
ultimii 5 ani, fata de data depunerii cererii de finantare;
rezumatul tezei de doctorat, care sa evidentieze rezultatele obtinute in teza ,care vor fi utilizate in noul
proiect, si modul in care vor fi utilizate in proiect, semnat de conducatorul tezei de doctorat;
declaratie din partea directorului de proiect prin care se angajeaza ca, in cazul selectarii pentru finantare a
proiectului, sa incheie un contract cu spin‐off‐ul pentru cedarea, in favoarea firmei, a dreptului de utilizare a
rezultatelor obtinute prin lucrarea de doctorat (document depus la incheierea contractului); se poate
depune si un contract de licenta sau cesiune cu clauza suspensiva. Cu referire la clauza suspensiva,
beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea urmatoarea forma:”Contractul de cesiune sau
licenta este valid din momentul semnarii si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul si ID ...............

este selectat pentru finantare. Contractul se va incheia cu firma spin‐off infiintata. In caz contrar, contractul
este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila” .
d) Pentru cazul unei cercetari finantate printr‐un program public:
Documente justificative:

•

Copie dupa contractul de cercetare/finantare incheiat intre o Autoritate contractanta/ finantatoare publica
si instututia in care este angajat initiatorul spin‐offului si pentru care acesta a fost director de proiect
(contract incheiat in ultimii 5 an ,fata de anul depunerii proiectului )
• Adeverinta din partea institutiei publice prin care se confirma ca initiatorul spin‐offului a fost director de
proiect
• rezumat al raportului de activitate sau al raportului stiintific (avizate), care sa evidentieze rezultatele
obtinute si care vor fi utilizate in noul proiect;
• acord/contract intre partile executante ale contractului de cercetare/finantare pentru cedarea adreptului
de utilizare a rezultatelor obtinute, asa cum sunt inscrise in contractul de finantare,
in favoarea intiatorului spin‐offului si, daca proiectul este finantat, spin‐offului infiintat.
2. Spin‐off‐ul trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa‐si desfasoare activitatea (locatia proiectului).
Documente justificative:
a) acordul de utilizare a unui spatiu corespunzator in cadrul institutiei publice de cercetare sau a institutiei de
invatamant superior in care si‐a desfasurat activitatea reprezentantul spin‐off‐ului (directorul proiectului) sau in
cadrul unui incubator, a unui parc stiintific sau tehnologic sau in cadrul altei categorii de infrastructura de
inovare si transfer tehnologic;Acordul se va incheia pe o perioada de minimum 5 ani, de la data depunerii cererii
de finantare;
b) contract de inchiriere de minim 5 ani de la data depunerii proiectului, incheiat pe numele directorului de
proiect Se poate prevede clauza suspensiva prin care se precizeaza ca, doar daca proiectul este selectat pentru
finantare,contractul este aplicabil si se va incheia cu spin‐off‐ul infiintat, respectiv
‐ beneficiarii vor insera o clauza suspensiva care va avea urmatoarea forma:”Contractul de
inchiriere este valid din momentul semnarii si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul si ID
...este selectat pentru finantare. Contractul se va incheia cu firma spin‐off infiintata. In caz contrar,
contractul este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila”.
In contractul de inchiriere, se va specifica ca nu exista clauze in contract care sa afecteze bunurile achizitionate
din valoarea grantului, respectiv
‐ cu privire la bunurile achizitionate beneficiarii vor insera in contractele de inchiriere ale imobilelor,
clauze conform carora „proprietarii imobilelor inchiriate nu vor avea niciun drept cu privire la
bunurile achizitionate din finantare, renuntand astfel la orice drept de retentie, gaj, preemtiune si se
vor abtine de la orice actiune sau inactiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru
activitatile din proiect sau prin care sa impiedice buna desfasurare a activitatilor proiectului”.
c) contract de vanzare‐cumparare/ act de proprietate a unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea
proiectului propus (incheiat pe numele directorului de proiect) si declaratie din partea directorului de proiect ca
va incheia, dupa infiintarea spin‐off‐ului, pentru locatia proiectului, un contract de inchiriere cu firma spin‐off
infiintata.
3. Reprezentantul spin‐off‐ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizatii de drept public de
cercetare, care face parte din una din urmatoarele categorii:
institutii de invatamant superior de drept public acreditate, inclusiv spitale clinice si universitare
(conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Legii spitalelor nr 270/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare), cu activitate de cercetare in statut / ROF;
- institutii CD de drept public:
• institute nationale de cercetare‐dezvoltare,
• institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetare‐dezvoltare ale
academiilor de ramura,
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institute, centre sau statiuni de cercetare‐dezvoltare organizate ca institutii publice,
centre internationale de cercetare‐dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale.
Document justificativ:
Adeverinta pentru directorul de proiect prin care se dovedeste ca este angajat cu norma intreaga in cadrul unei
institutii de drept public de cercetare, conform definitiei de la pct. 3.1 si inregistrarea REVISAL.
IMPORTANT:
Conditiile pentru detinerea unui rezultat, se aplica si pentru brevetul/cerere de brevet/teza de doctorat
obtinute in stainatate sau daca initiatorul spin‐off –ului provine dintro organizatie/institutie de cercetare din
strainatate, respectiv:
• Brevetul/cererea de brevet pot fi inregistrat si in alta tara decat Romania, dar sa fie indeplinite conditiile
de eligibilitate.
• Spin‐off‐ul se poate infiinta de un specialist provenind de la o universitate/institut de cercetare
inregistrate in alta tara decat Romania , dar sa fie indeplinite conditiile de eligibilitate.
• Aceste conditii se aplica atat start‐up‐urilor cat si spin‐off‐urilor
• Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate.
• Vechimea brevetului se calculeza de la data obtinerii lui.
• Achizitia rezultatului de la care porneste proiectul nu este activitate/cheltuiala eligibila.
1) activitati de cercetare‐dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)*
2) achizitia de servicii pentru cercetare‐dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)*
*Nota
• in cadrul activitatilor (serviciului) de cercetare industriala se pot efectua de exemplu urmatoarele
activitati: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/
sistem/ tehnologie/ serviciu, etc ;
• in cadrul activitatilor de dezvoltare experimentala sau a serviciului de dezvoltare experimentala se pot
efectua de exemplu urmatoarele activitati: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea
prototipului, instalatiei pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau solutia obtinuta in activitatea de
cercetare industriala);
3) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic;
achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor**;
**Nota :
• Serviciile de consultanta pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul derularii proiectului, in diferite etape
ale activitatilor de cercetare‐dezvoltare si/sau pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii.
• Toate serviciile de consultanta sunt achizitionate in vederea obtinerii de informatii, proceduri, metode,
instrumente, instructiuni privind modul de organizare, functionare/ derulare si conducere a activitatilor
firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului.
4) achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate;
marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
5) activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot
face parte de exemplu urmatoarele activitati:
− achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
− achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul
productiv, dimensionate la volumul real de productie;
− elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare ;
− pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
− revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare;
− punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
(executarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei‐pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/
serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/
procesului/ metodei innovative) *; Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.
6) activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de
cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).
7) activitati de informare si publicitate privind proiectul.

Cheltuieli
eligibile
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8) activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN‐OFF‐urilor.
NOTA:
• Activitatea “punerea in fabricatie/functiune/operare/aplicare (executarea seriei „zero” a produsului
ori a instalatiei‐pilot/realizarea de serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare
a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei innovative” este conditie de eligibilitate si
este obligatoriu cuprinsa in activitatile proiectului.
• Activitatile de cercetare‐dezvoltare pot fi externalizate prin achizitia de servicii de cercetare‐dezvoltare.
• Activitatile de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului nu pot fi externalizate. Ele
vor fi realizate in cadrul firmei, cu ajutorul personalului respectiv.
• Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus..
• Un proiect nu poate include ca activitati eligibile numai activitati de cercetare‐dezvoltare sau
achizitia de servicii pentru cercetare‐dezvoltare.
• Activitatile si cheltuielile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii
pentru eligibilitatea proiectului.
• Activitatile si cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii
pentru eligibilitatea proiectului.
1. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare‐dezvoltare (cercetare industriala/dezvoltare experimentala) ‐
minim 30% din cheltuielile totale eligibile – conditie de eligibilitate
1.1. Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in
care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare);
1.2. Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare‐dezvoltare (cercetare industrial/ dezvoltare
experimentala);
1.3. Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare‐
dezvoltare;
2. Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/
tehnologiei/serviciului ‐ minim 40% din cheltuielile totale eligibile‐ conditie de eligibilitate
i.
Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul implicat in activitatile de introducere in
productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului);
ii.
Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
iii.
Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea in productie a
rezultatelor cercetarii si realizareaprodusului/procesului/tehnologiei/serviciului;
iv.
Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in
ciclul productiv:
2.4.1 Aplicatii informatice
2.4.2
Licente
3. Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
3.1 Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii
3.1.1 Asistenta tehnologica
3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie
3.1.3 Consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate
intelectuala ;
3.1.4 Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor.
3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare
3.2.1 Servicii de cercetare de piata
3.2.2 Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate;
3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.
4. Cheltuieli generale de administratie (de regie)
Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din totalul
costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii si (unde este
cazul).
5. Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect (obligatorii)
6. Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN‐OFF‐offurilor
• Cheltuielile si activitatile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data inregistrarii

aplicatiei de catre Organismul Intermediar pentru Cercetare
Cheltuielile si actvitatea de achizitie a rezultatului de la care porneste proiectul nu sunt eligibile.
In afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar
sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suporta de catre solicitant, fara a fi
luate in considerare la determinarea asistentei financiare nerambursabile. Cheltuielile pentru auditul final al
proiectului si cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru
proiect si vor fi suportate integral de catre beneficiar.
Toate cheltuielile realizate trebuie sa respecte simultan urmatoarele conditii generale de eligibilitate:
a) sa fie suportate de catre beneficiar si platite intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023;
b) sa fie insotite de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile
cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si identificate;
c) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare incheiat de catre autoritatea de management
sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;
d) sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.
In plus cheltuielile trebuie:
a) sa fie in legatura directa cu activitatile propuse in proiect si sa fie necesare pentru realizarea proiectului;
b) sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avand in vedere utilizarea eficienta a
fondurilor si un raport optim cost‐rezultate;
c) sa nu fi facut obiectul altor finantari publice, in conditiile legii;
d) sa fie efectuate dupa data depunerii cererii de finantare si a documentelor insotitoare.
a) Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli
eligibile mentionate, sa corespunda obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI in sprijinul competitivitatii economice
si al dezvoltarii afacerilor” si sa fie coerente cu obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.
b) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data inregistrarii aplicatiei de catre
Organismul Intermediar pentru Cercetare.
c) Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depasi plafoanele prevazute in Anexa 3 la Hotararea Guvernului nr.
475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare‐dezvoltare si inovare II pentru perioada 2007 –
2013. Cheltuielile salariale se deconteaza conform contractului de munca si/sau proportional cu procentul
din fisa postului/foaia de prezenta aferenta atributiilor specifice implementarii proiectului.

•

Conditii generale
de eligibilitate a
cheltuielilor

Conditii specifice
de eligibilitate a
cheltuielilor

Conditii specifice
pentru achizitiile
efectuate pe
proiect

Modalitate
de evaluare
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a) Investitia trebuie sa fie mentinuta in regiunea beneficiara cel putin 3 ani in cazul intreprinderilor mici si
mijlocii si 5 ani in cazul intreprinderilor mari.
b) ca sa fie eligibile, activele necorporale trebuie sa:
• sa fie considerate active amortizabile;
• sa fie incluse in activele firmei si sa ramana in locatia care primeste ajutorul de stat putin 3 ani in cazul
intreprinderilor noi‐infiintate inovatoare
c) Nu sunt permise achizitii in regim de leasing.
d) Toate activele achizitionate trebuie sa fie noi.
e) Achizitiile de echipamente second‐hand nu sunt eligibile.
g) Achizitia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite in cadrul proiectului, se face pe baza de:
• contract pentru obtinerea dreptului de proprietate (in cazul cunostintelor tehnice sau al brevetului),
• contract de licenta sau de cesiune pentru obtinerea unui drept de utilizare;
h) In cazul cheltuielilor pentru achizitia de active fixe necorporale, nu sunt eligibile cheltuielile de achizitionare
a unui drept de proprietate industriala sau de utilizare a unui rezultat obtinut din activitatea de cercetare‐
dezvoltare, care constituie baza proiectului.
Pe baza de punctaj.
Cererile de finantare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare si selectie, in vederea stabilirii
proiectelor aprobate pentru cofinantare. Procesul de verificare, evaluare si selectie consta in parcurgerea
urmatoarelor etape:
• etapa de verificare a conformitatii administrative a dosarului cererii de finantare si a eligibilitatii
solicitantului si a proiectului;
• etapa de evaluare tehnica si financiara a propunerii de proiect si selectia proiectelor.

•

•
Valoarea
finantarii
•

Perioada de
implementare
Perioada de
depunere
Localizare
proiect
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Asistenta financiara nerambursabila pe proiect: max. 840.000,00 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a
200.000,00 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi,
indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier, valoarea totala a
asistentei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a
100.000 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi,
indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul
de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri
private.

Durata maxima admisa a unui proiect este de 24 luni.

Apel cu depunere continua incepand cu data de 27.06.2015.
Proiectele finantate in cadrul acestui program trebuie sa fie implementate pe teritoriul Romaniei.

