Anexa 8 la Ordinul Ministrului nr. 4666/04.08.2015
4821/11.05.2015.
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
ACORDATĂ DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI DE LA
BUGETUL DE STAT
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare
Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare
Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru POC
Cod competiţie:

POC-A1-A1.2.3-G-2015
Programul Operaţional Competitivitate

Denumirea programului
operaţional:

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Tip de proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Termen limită pentru
înregistrarea şi transmiterea
propunerilor:

11 august 2015, ora 16

Buget competiție:

473 mil.lei

Obiective:

Solicitanți eligibili:

- creșterea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile
organizațiilor de cercetare publice (instituţii de învăţământ superior şi de
cercetare-dezvoltare)
- dezvoltarea de soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese,
tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca fiind cerute
de piață
Solicitantul este organizația de cercetare, care este o instituţie de drept
public, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea (CD), organizată în
conformitate cu art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu
modificările şi completările ulterioare şi care respectă definiţia
organizaţiei de cercetare conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al
Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

Valoarea asistenţei
financiare nerambursabile:

min. 4.500.000 lei şi max. 13.500.000 lei

Durata proiectului:

max. 60 luni

Fişa pentru verificarea formală și verificarea eligibilităţii (Anexa
Criterii de eligibilitate şi 8.A)
evaluare/selecţie:
Fişa de evaluare (Anexa 8.B)
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Link-uri utile:
1. Ghidul Solicitantului – secțiunea G

Documente specifice:

2. Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr 10233 din
19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul
Operațional Competitivitate
3. Ordinul Ministrului nr................... pentru aprobarea schemei de
ajutor de stat „Finanţarea activităților de CDI și a investițiilor în
CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”
4. Ordinul Ministrului nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea
schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru
sprijinirea Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” aferentă
POC
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Anexa 8.A
FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ȘI A ELIGIBILITĂȚII
Competiţia POC-A1-A1.2.3-G-2015
Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCSI):
Instituția solicitantă
Titlul proiectului:
Acronim:
Domeniul și subdomeniul de
specializare inteligentă sau
sănătate:

CRITERII

DA

NU

Observaţii

1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă
modelul standard
2. Solicitanţii sunt înscrişi în RPC şi au datele actualizate:
•

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei

•

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde e cazul)

•

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital
social (unde e cazul)

•

Situații financiare oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi
Pierdere

3. Solicitanţii au depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în
Ghidul solicitantului (conținutul documentelor corespunde cerințelor, sunt semnate şi ştampilate conform
cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat):
DA

NU

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări din fonduri
publice
Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației

Anexa 2.2

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile incluse în
bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde
este cazul)

Anexa 2.4

Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea în definiția organizației de
cercetare

Anexa 2.8

Declarație privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe
domeniul proiectului din ultimii 5 ani

Anexa 2.12
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Anexa 2.3

Lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui
parteneriat de transfer de cunoștințe cu solicitantul și

Anexa 2.13

Expresii de Interes ale întreprinderilor
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din
cererea de finanţare; ofertele de preț

Anexa 4

Model Studiu de Piață (variantă „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”)

Anexa 5.3.1

ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT

DA

NU

Observații

Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii de proiect sunt în conformitate cu
obiectivele competiţiei

CF

Proiectul va fi derulat în România

CF

Domeniul de cercetare al propunerii se încadrează într-unul dintre domeniile
și subdomeniile prioritare definite în Anexa 3 a Ghidului Solicitantului

CF

Solicitantul are laboratoare, instalații echipamente instrumente
dobândite prin proiecte de investiții în infrastructura de cercetare în
ultimii 5 ani, în domeniul/subdomeniul la care se adresează proiectul

CF

Cererea de finanțare este însoțită de un număr de scrisori/expresii de
interes din partea unor întreprinderi

Anexa 2.13

Solicitantul a lansat un anunț pe site-ul instituției, cu un grad maxim de
vizibilitate, prin care a făcut cunoscută propunerea de proiect și
domeniile de CDI cărora se adresează aplicația pe care o depune pentru
obținerea finanțării, invitând întreprinderile să-și exprime interesul
pentru un parteneriat de transfer de cunoștințe

Anexa 2.13

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate
permise

se încadrează în limitele

CF

Proiectul conţine cel puţin trei tipuri de activități eligibile din cele
definite la punctul 2.3 din secțiunea G a Ghidului Solicitantului

CF

Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă

CF

Activităţile proiectului nu sunt şi nu au fost finanţate din alte surse publice
ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR

Anexa 2.2
DA

NU

Observații

Solicitantul desfăşoară activităţi CD în România

Documente
RPC

Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1 din
secțiunea G a Ghidului Solicitantului

Documente
RPC

Activitatea de cercetare-dezvoltare să fie în obiectul principal de
activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii

Documente
RPC

Solicitantul respectă definiţia organizaţiei de cercetare

Documente
RPC + anexa
2.8

Nume şi semnătură
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Anexa 8.B
FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ/PANEL
Competiţia POC-A1-A1.2.3-G-2015
Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________

CRITERIU ELIMINATORIU
DA
Propunerea de proiect
se încadrează în unul dintre domeniile şi
subdomeniile de specializare inteligentă sau sănătate definite în Anexa 3 a
ghidului solicitantului
Observații:

ATENȚIE!

NU

Dacă răspunsul este NU în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi
evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.

DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCSI):
Instituția solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Domeniul și subdomeniul de
specializare inteligentă sau
sănătate:

1. Relevanţa proiectului
1.1 Relevanţa ştiinţifică și economică
• Contribuţia proiectului la dezvoltarea globală a domeniului în
cauză, privind competitivitatea economică a sectoarelor
economice către care se transferă rezultatele cercetării
• Relevanţa domeniului în care se înscrie proiectul pentru
Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale
sau/şi strategii regionale de inovare
1.2 Impactul proiectului
• Contribuţia proiectului la dezvoltarea componentei de transfer
tehnologic în cadrul instituţiei solicitante și la creşterea
cooperării cu întreprinderile
• Măsura în care proiectul va contribui la intensificarea
activităților de inovare ale întreprinderilor pe baza rezultatelor
transferate, direct aplicabile pe piaţă
• Număr de contracte noi cu întreprinderile
• Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de
şanse
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Scor
maxim
12
4
2

Factor
ponderare
4
4

2

8
2

2

2
2

4

Scor
obținut

Comentarii:

2. Calitatea şi maturitatea proiectului
2.1. Coerenţa şi fezabilitatea proiectului
• Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi
scopul proiectului
• Gradul de pregătire/maturitate a proiectului
• Structura bugetului proiectului
2.2. Capacitatea de implementare a proiectului
• Metodologia de implementare a proiectului
• Capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul
• Asigurarea suportului tehnic şi administrativ
• Analiza riscurilor

Scor
maxim
12
6
2
2
2
8
2
2

Factor
ponderare
2
2

Scor
obţinut

2

2
2

Comentarii:

3. Experiență și sustenabilitate
3.1. Experiența dovedită în derularea de contracte directe cu
întreprinderile și în transferul de rezultate
• Experiența instituțională a solicitantului pe contracte directe
cu întreprinderi din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile
propuse în proiect (ca număr de contracte și diversitate de
întreprinderi)
• Experiența instituțională a solicitantului pe contracte directe
cu întreprinderi din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile
propuse în proiect (ca valoare a contractelor)
3.2 Sustenabilitate
• Capacitatea solicitantului de a continua cooperarea cu
întreprinderile pe termen mediu și lung după ce finanţarea
nerambursabilă va înceta
• Determinarea solicitantului de a constitui structuri dedicate
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Scor
maxim
8

Factor
ponderare
3

4

3

2

2

4
2

2

3

Scor
obţinut

transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru
transfer tehnologic etc.)

Comentarii:

Scor total obținut (inclusiv factorul de
ponderare):

Nume şi semnătură/i
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