A.P. 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul
competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Clustere de inovare
Denumire
program
Autoritatea de
management

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014‐2020
Axa Prioritara 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice
si dezvoltarii afacerilor.
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
Tip proiect ‐ Clustere de inovare
Ministerul Fondurilor Europene

Obiective

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:
• Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD comune in clusterele de inovare si/sau modernizarea
facilitatilor CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare‐dezvoltare comune,
care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
• Activitati de inovare in clustere (obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
care apartin clusterului, detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului, achizitia de
servicii de consultanta in domeniul inovarii si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii);
• Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii clusterelor (animarea si promovarea clusterului,
gestionarea instalatiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferinte).

Beneficiari
eligibili

a) Clusterul respecta definitia clusterului de inovare reprodusa la capitolul 1 al sectiunii B din prezentul ghid,
contine cel putin 10 parti independente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta
de tip institutie de cercetare‐dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat in Romania si este
constituit intr‐o entitate juridica de tip:
Asociatie sau fundatie in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
b) Solicitantul de finantare este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza un cluster de
inovare din Romania (organizatia clusterului), inregistrata in Romania si constituita conform legislatiei relevante
in vigoare ca asociatie sau fundatie in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificarile si completarile ulterioare, SAU un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizatiei
clusterului sa participe la competitia organizata pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” in numele si pentru
organizatia clusterului, caruia i se deleaga atributii de administrare si exploatare a clusterului, inregistrat in
Romania si constituit conform legislatiei relevante in vigoare ca:
i) Societate comerciala in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau
ii) Institut national de cercetare‐dezvoltare sau institutie de invatamant superior de stat acreditata (inclusiv
structurile de cercetare‐dezvoltare ale acesteia, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei
universitare) conform Ordonantei nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau
iii) Camera de comert constituita in baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comert din Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare.
c) Solicitantul este inregistrat in RPC (Registrul Potentialilor Contractori) si are documentele de inregistrare
actualizate la data depunerii documentelor insotitoare
d) Solicitantul si‐a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Documentele doveditoare se vor solicita la contractare (certificate
de atestare fiscala).
e) Solicitantul 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.
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f) Reprezentantul legal al solicitantului 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.
g) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecati de tip judecata pentru frauda, coruptie,
implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale UE.
h) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului
Concurentei sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
i) Solicitantul nu este intreprindere in dificultate, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv „Intreprindere aflata in dificultate” inseamna o intreprindere care se
afla in cel putin una din situatiile urmatoare:
(i) in cazul unui SRL, 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.
j) In cazul in care proiectul cuprinde lucrari de investitii privind imobile, solicitantul trebuie sa demonstreze
dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (teren si/sau cladire) unde se face
investitia. Prin notiunea de cladire se are in vedere inclusiv spatiul juridic delimitat detinut intr‐una din formele
mentionate de solicitantul de finantare (de ex. etaj, parte dintr‐o hala, etc).
o In cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie sã se facã dovada dreptului de a face investitii
asupra terenului si /sau clãdirilor aflate in concesiune. Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de
minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare pentru solicitantii care se incadreaza in categoria
intreprinderi mari si 8 ani pentru solicitantii care se incadreaza in categoria IMM.
o In cazul unui contract de inchiriere, acesta trebuie sa fie inregistrat la Administratia Financiara (in cazul
inchirierii de la o persoana fizica) si sa aiba o durata de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de
finantare pentru solicitantii care se incadreaza in categoria intreprinderi mari si 8 ani pentru solicitantii
care se incadreaza in categoria IMM. Prin contractul de inchiriere trebuie sa se faca dovada dreptului de a
face investitii asupra terenului si/sau cladirilor inchiriate.
o Pentru solicitantii care intentioneaza sa achizitioneze un teren sau cladire, pentru realizarea investitiei
este acceptata depunerea unui ante‐contract de vanzare/cumparare pentru terenul/ cladirea in cauza,
odata cu depunerea documentelor insotitoare ale cererii de finantare in copie certificata „conform cu
originalul”. In cazul achizitionarii de teren/cladire, in ante‐contractul de vanzare/cumparare trebuie sa fie
mentionate obligatoriu:
 Datele cadastrale de identificare
 Dreptul de proprietate al vanzatorului
 Valabilitatea ante‐contractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de finantare)
In situatia prezentarii unui ante‐contract de vanzare‐cumparare, daca proiectul este selectat in vederea
finantarii, solicitantul trebuie sa prezinte in perioada de contractare actul de dobandire al imobilului (teren
si/sau constructie) care atesta proprietatea, in copie certificata „conform cu originalul”.
Pentru proiectele selectate in vederea finantarii, solicitantul trebuie sa prezinte la
contractare extrasul de carte funciara in copie conforma cu originalul care sa probeze
faptul ca imobilul unde se va realiza investitia, trebuie sa fie liber de orice sarcini si
ATENTIE!
servituti si sa nu faca obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti
si nici al unor revendicari potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun.
k) Solicitantul care solicita finantare pentru activitati de inovare trebuie sa depuna o declaratie cuprinzand
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informatii cu privire la incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
l) Solicitantul (ca unic reprezentat al clusterului) si clusterul de inovare au depus un singur proiect in cadrul
cererii de propuneri de proiecte. Daca acelasi cluster de inovare depune mai multe propuneri de proiecte la
aceeasi competitie (prin una sau mai multe insitutii solicitante), toate propunerile sale vor fi declarate
neeligibile.
Pentru proiectele care sunt admise la finantare, la contractare vor fi prezentate
ATENTIE!
documente ce se vor constitui in documente insotitoare ale contractelor de finantare, cu
rol de a certifica eligibilitatea solicitantilor.
a) Scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale competitiei, asa cum sunt
descrise in cererea de propuneri de proiecte.
b) Domeniul proiectului sa se incadreze in unul din domeniile prioritare si trebuie sa se coreleze cu sectoarele
de activitate ale clusterului (cod CAEN) declarate ca relevante pentru proiect.
c) Proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei.
d) Solicitantul nu a inceput lucrarile/activitatile pe proiect inainte de depunerea cererii de finantare pentru.

ATENTIE!

Pentru activitatile de investitii inceperea lucrarilor sau inceperea proiectului inseamna
fie demararea lucrarilor de constructii in cadrul investitiei, fie primul angajament cu
caracter juridic obligatoriu de comanda pentru echipamente sau oricare alt angajament
prin care investitia devine ireversibila, in functie de care are loc primul. Cumpararea de
terenuri si lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea permiselor si realizarea studiilor de
fezabilitate, nu sunt considerate drept incepere a lucrarilor.
Pentru activitatile de inovare inceperea lucrarilor inseamna fie inceperea activitatilor de
inovare, fie primul acord dintre beneficiar si contractanti privind desfasurarea
proiectului, in functie de evenimentul care survine mai intai. Lucrarile pregatitoare, cum
ar fi obtinerea permiselor si efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate
inceperea lucrarilor.

Eligibilitatea
proiectului

Activitati
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e) Proiectul contine cel putin o activitate eligibila;
f) Activitatile si cheltuielile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate si nu sunt finantate
in prezent din alte fonduri publice.
g) Proiectul nu solicita finantare pentru sustinerea activitatilor de export catre terte tari sau catre alte state
membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele
de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export).
h) Proiectul nu utilizeaza preferential, in cadrul activitatilor care primesc finantare, produse nationale fata de
produse importate.
i) Dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de
propuneri de proiecte.
j) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte.
Proiectul NU va solicita finantare pentru activitati desfasurate in urmatoarele domenii:
(a) sectorul pescuitului si al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul
produselor pescaresti si de acvacultura de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009
ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) sectorul productiei agricole primare;
(c) sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci cand valoarea
ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori
primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau (ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de
transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
(d) facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr.
2010/787 a Consiliului.
In cazul in care clusterul reprezentat de solicitant isi desfasoara activitatea si in sectoarele excluse
mentionate, sprijinul financiar se acorda pentru sectoarele care nu sunt excluse, cu conditia separarii clare a
activitatilor sau a asigurarii unei distinctii intre costuri, care sa asigure ca activitatile desfasurate in sectoarele
excluse nu beneficiaza de finantare in cadrul acestui cereri de propuneri de proiecte.
A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului

eligibile:

Cheltuieli
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⇒ achizitionarea de teren;
⇒ constructie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor
institute/centre/laboratoare CD;
⇒ achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii, utilaje, echipamente
pentru cercetare‐dezvoltare etc;
⇒ achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD;
B. Activitati de inovare in cluster (eligibile daca si numai daca organizatia clusterului si solicitantul, acolo unde
acesta e o entitate diferita, respecta definitia IMM)
⇒ obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului;
⇒ detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului;
⇒ achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
⇒ achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii;
C. Activitati de exploatare a clusterului
⇒ animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea
serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi;
⇒ promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a
beneficia de o mai mare vizibilitate;
⇒ gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare;
⇒ organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de
cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.
Un proiect care contine activitati de investitii in facilitati CD comune trebuie sa cuprinda obligatoriu activitati
pentru achizitionarea de instalatii, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finantate proiecte care prevad
numai activitati de constructie/modernizare/extindere... cladiri fara dotarea acestora cu aparatura, instrumente,
echipamente CD.
La localurile, instalatiile si activitatile clusterului care primesc finantare publica trebuie sa aiba acces, in mod
transparent si nediscriminatoriu, mai multi utilizatori. Intreprinderilor care au finantat cel putin 10 % din
costurile de investitii ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferential in conditii mai favorabile.
Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proportional cu contributia intreprinderii la
costurile de investitii, iar conditiile mentionate vor fi facute publice.
Taxele percepute pentru utilizarea instalatiilor/facilitatilor comune sprijinite si pentru participarea la activitatile
clusterului trebuie sa corespunda pretului de pe piata sau sa reflecte costurile aferente utilizarii si participarii la
activitati.
Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului
proiectului.
Urmatoarele categorii de activitati NU sunt eligibile pentru finantare in cadrul prezentei actiuni dar sunt
obligatorii pentru implementarea proiectului (si urmeaza a fi finatate din fondurile solicitantului fara a se lua
in consideratie la calculul asistentei publice nerambursabile):
⇒ activitati de informare si publicitate pentru proiect;
⇒ auditul final al proiectului;
Solicitantii nu au nicio obligatie sa utilizeze in cadrul proiectelor numai bunuri produse la nivel national sau
servicii nationale. Solicitantii nu au nicio obligatie privind aria geografica de exploatare a rezultatelor obtinute
din cercetare, dezvoltare si inovare ca urmare a proiectului.
Efectul stimulativ al finantarii si impactul acesteia
Efectul stimulativ este demonstrat numai in cazul in care activitatile din cadrul proiectului nu au inceput inainte
de depunerea de catre beneficiar a cererii de finantare pentru obtinerea ajutorului. Pentru activitatile de
investitii inceperea lucrarilor sau inceperea proiectului inseamna fie demararea lucrarilor de constructii in cadrul
investitiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comanda pentru echipamente sau oricare alt
angajament prin care investitia devine ireversibila, in functie de care are loc primul. Cumpararea de terenuri si
lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea permiselor si realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate
drept incepere a lucrarilor.
Finantarea publica solicitata trebuie sa aiba ca rezultat intensificarea activitatilor de cercetare‐dezvoltare si
inovare la nivelul clusterului. Solicitantul trebuie sa demonstreze ca efectul proiectului asupra activitatilor sale
de CDI se va materializa in cresterea acestora in marime, raza de actiune, volum de cheltuieli si/sau viteza.
A. Cheltuielile eligibile pentru investitii in facilitati CD comune in clustere de inovare sunt cheltuielile cu

eligibile

investitii in active corporale (cladiri, instalatii, echipamente, instrumente etc pentru cercetare‐dezvoltare) si in
active necorporale necesare pentru departamentele/centrele/laboratoarele de CD comune ale clusterului.
1. Cheltuielile pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului
si numai daca costul de achizitie al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care
confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata. Regula de eligibilitate se aplica si in cazul in care se
achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii terenului).
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie
cladiri (eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
Tipurile de cheltuieli incluse in aceasta categorie trebuie sa respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului‐cadru al documentatiei tehnico‐economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisa in HG nr. 28/2008, cu
urmatoarele exceptii:
• La cap.1.2 „Cheltuieli pentru amenajarea terenului” sunt excluse:
o lucrari care implica devieri de cursuri de apa sau stramutari de localitati sau monumente istorice,
• La cap.2 „Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” sunt excluse:
o Lucrari care implica executarea de cai ferate industriale,
• La cap.5.2 „Comisioane, cote, taxe, costul creditului” sunt excluse:
o comisionul bancii finantatoare, comisioanele si dobanzile aferente creditelor, valoarea primelor de
asigurare din sarcina autoritatii contractante (beneficiarului), comisioanele si dobanzile aferente
creditului pe durata executiei obiectivului.
3. Cheltuieli pentru achizitie de active fixe corporale pentru CD
3.1. Echipamente IT si pentru comunicatii,
3.2. Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare‐dezvoltare.
Cheltuielile cu achizitia obiectelor de inventar NU sunt eligibile.
4. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale pentru CD
4.1 Aplicatii informatice, brevete
4.2 Drepturi de utilizare (licenta, cesiune)
5. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii (eligibile in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile
ale proiectului). Costul de achizitie al cladirii deja construite este eligibil daca costul de achizitie al cladirii este
certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de
piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala.
In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare/extindere cladiri, atunci, acestea impreuna cu
cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.
Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizari corporale sau necorporale
recunoscuta ca activ se vor inregistra in contabilitatea organizatiei clusterului in
ATENTIE!
conformitate cu OMFP nr.1802/2014 privind reglementarile contabile privind situatiile
financiare anuale/individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si vor reprezenta
valoarea totala a activului.
B. Pentru activitatile de inovare sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli (daca si numai daca organizatia
clusterului si solicitantul, acolo unde acesta este o entitate diferita, respecta definitia IMM):
1. cheltuieli aferente obtinerii, validarii si protejarii brevetelor si altor active necorporale care apartin
organizatiei clusterului;
2. cheltuieli pentru detasarea in cadrul solicitantului de personal cu inalta calificare de la o organizatie de
cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr‐o
functie nou creata in cadrul solicitantului, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului. Sunt eligibile toate
costurile de personal aferente detasarii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, inclusiv
indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat. Costurile unor servicii de consultanta prestate de
personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat la beneficiar, NU sunt eligibile;
3. cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii (servicii de consultanta, asistenta si
formare profesionala in ceea ce priveste transferul de cunostinte; servicii de consultanta privind achizitionarea
de active necorporale pentru cluster si valorificarea activelor necorporale ale clusterului; servicii de consultanta
privind utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin);
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Conditii
specifice
privind
investitiile in
clustere:

Conditii
generale de
eligibilitate a
cheltuielilor:
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4. cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii (costuri cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare
de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse,
procese sau servicii mai eficace).
C. Cheltuielile eligibile pentru activitatile de exploatare in clustere de inovare sunt:
1. Cheltuieli cu personalul (salariale si de deplasare)
2.Cheltuieli de regie reprezentand 15% din cheltuielile cu personalul
2. Alte tipuri de cheltuieli administrative
Cheltuielile de la categoria C sunt eligibile pentru urmatoarele activitati:
(a) animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea
serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi;
(b) promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a beneficia
de o mai mare vizibilitate;
(c) gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare;
(d) organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si
stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in
cadrul proiectelor este eligibila.
In vederea intocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declaratie privind eligibilitatea/
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile.
In cazul in care solicitantul a optat pentru a da o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea/
nedeductibilitatea TVA, atunci, in cererea de finantare, cheltuielile eligibile se calculeaza cu TVA.
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.
a) Investitia trebuie mentinuta in regiunea beneficiara pentru o perioada de cel putin 3 ani de la finalizarea
investitiilor. Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit
depasiut sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in
regiunea in cauza pentru perioada minima relevanta.
b) Activele achizitionate trebuie sa fie noi. Achizitiile de echipamente second‐hand nu sunt eligibile.
c) Nu sunt permise achizitii in regim de leasing.
d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investitii daca indeplinesc urm. conditii:
• Trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul organizatiei clusterului;
• Trebuie sa fie amortizabile;
• Trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul; si
• Trebuie sa fie incluse in activele organizatiei clusterului si trebuie sa ramana asociate proiectului
pentru care s‐a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 3 ani.
e) Achizitia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite in cadrul proiectului, se face pe baza de:
• contract pentru obtinerea dreptului de proprietate (in cazul aplicatiilor informatice, sau al brevetelor),
• contract de licenta sau de cesiune pentru obtinerea unui drept de utilizare.
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.
e) sa fie in legatura directa cu activitatile propuse in proiect si sa fie necesare pentru realizarea proiectului.
f) sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avand in vedere utilizarea eficienta a
fondurilor si un raport optim cost‐rezultate.
g) sa nu fi facut obiectul altor finantari publice, in conditiile legii.
h) sa fie efectuate dupa data depunerii cererii de finantare si a documentelor insotitoare, cu exceptia
cheltuielilor cu achizitionarea de terenuri.

¾

Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli
eligibile, 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.
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
specifice de
eligibilitate a
cheltuielilor:

¾

Modalitate
de evaluare

Pe baza de punctaj.
Cererile de finantare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare si selectie, in vederea stabilirii
proiectelor aprobate pentru cofinantare, ce 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

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000
lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster). Valoarea finantarii publice
nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care proiectul contine
activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
Intensitatea finantarii publice in ceea ce priveste investitiile in favoarea clusterelor de inovare nu poate depasi
55% din costurile eligibile in regiunea Bucuresti‐Ilfov si 65% din costurile eligibile in celelalte regiuni ale
Romaniei. Intensitatea ajutorului de stat se stabileste in functie de localitatea / regiunea in care se face
investitia. Intensitatea finantarii publice pentru activitati de inovare nu poate depasi 50% din costurile eligibile
pe durata perioadei pentru care se acorda ajutoarele. Activitatile de inovare trebuie desfasurate de solicitant
si sunt eligibile pentru aceasta daca si numai daca atat organizatia clusterului, dar si solicitantul (daca sunt
entitati diferite) se incadereaza in definitia intreprinderilor mici si mijlocii (IMM). Intensitatea finantarii
publice pentru activitati de exploatare nu poate depasi 50% din costurile eligibile pe durata perioadei pentru
care se acorda ajutoarele. Perioada de acordare a acestora, indiferent de sursa publica de finantare, nu poate
depasi 10 ani. Ea este de cel mult 5 ani in cadrul acestui tip de proiect.

Procentul
finantarii

Perioada de
implementare
Perioada de
depunere
Localizare
proiect
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Finantarea publica din fonduri nerambursabile pentru proiect nu ve depasi urmatoarele limite ca procent din
cheltuielile eligibile:
Intensitatea maxima a asistentei
Tipul activitatii
Regiunea
financiare nerambursabile
Nord‐Vest, Vest, Centru, Nord‐Est, Sud‐
65%
Investitii in clustere de
Est, Sud‐Muntenia, Sud‐Vest Oltenia
inovare
Bucuresti‐Ilfov
55%
Activitati de inovare
Toate regiunile RO
50%(*)
(numai pentru IMM)
Activitati de exploatare in
Toate regiunile RO
50%
clustere de inovare
(*) In cazul particular al cheltuielilor pentru serviciile de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile
de sprijinire a inovarii, intensitatea ajutorului poate fi majorata pana la 100% din costurile eligibile, cu
conditia ca valoarea totala a cheltuielilor pentru serviciile de consultanta in domeniul inovarii si serviciile de
sprijinire a inovarii sa nu depaseasca 200 000 EUR per solicitant, pe durata oricarei perioade de trei ani.
Durata proiectelor: maximum 60 de luni.

27 iunie 2015 – 18 august 2015.
Proiectele finantate in cadrul acestui program trebuie sa fie implementate pe teritoriul Romaniei.

