MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/02.08.2016 privind
aprobarea Ghidului Solicitantului - condiţii specifice şi lansarea apelului POC-A.1A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte “întreprinderi inovatoare de tip start-up
şi spin-off’ din cadrul A 1.2.1 “Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare
prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu
institutele de CDI şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse” din
POC 2014-2020
În conformitate cu Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene nr. 10233 din
19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul Operațional
Competitivitate pentru sprijinul din partea FEDR, în temeiul obiectivului referitor la
investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,
Luând în considerare prevederile Acordului de delegare a atribuțiilor privind
implementarea Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 din 23.02.2017,
între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și
Ministerul Cercetării și Inovării,
Având în vedere adresa Autorității de Management nr.57039/25.07.2019 privind
modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1. Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare - Întreprinderi inovatoare de tip start - up și spin - off Secțiunea C,
În temeiul art.10, alin (3), al Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările
ulterioare.

MINISTRUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
emite prezentul
ORDIN:
Art. I Începând cu data prezentului ordin se modifică și se completează Anexa la
Decizia nr. 9304/02.08.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - condiţii
specifice şi lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte
„Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off’ din cadrul A 1.2.1 „Stimularea
cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi
individual sau în parteneriat cu institutele de CDI şi universităţi, în scopul inovării de
procese şi de produse” din POC 2014-2020 - Întreprinderi inovatoare de tip start- up și
spin -off, după cum urmează:
La Cap. 1 – „Informații despre apelul de proiecte”, Subcap. 1.6 „Indicatori” se
modifică și se completează, astfel:
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„Indicatori prestabiliți de realizare
CO01 – Număr de societăți sprijinite
CO05 – Număr de întreprinderi noi sprijinite
CO27 – Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau
de C&D
CO28 - Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse
noi pe piață
Indicatori suplimentari de realizare:
- Număr cereri de brevete rezultate din proiect – publicate în BOPI
- Număr de noi cercetători în entitatea sprijinită – echivalent normă întreagă
- Număr de noi locuri de muncă în entitatea sprijinita, altele decât în CD

Indicatori suplimentari de rezultat
- Cifra de afaceri
- Număr de clienți ai rezultatelor obținute în proiect
Selectarea indicatorilor CO01, CO05, CO27, CO28 de către beneficiari este obligatorie.
Este obligatorie selectarea cel puțin a unui indicator suplimentar de rezultat.
Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de
implementare a proiectului. Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la
sfârșitul perioadei de durabilitate.
În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către
Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin
contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția
cazurilor temeinic justificate.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei nr. 9304/02.08.2016 rămân nemodificate.
Art. III. Prezentul ordin se publică pe paginile web ale Ministerului Cercetării și
Inovării: „www.research.gov.ro” și ”poc.research.gov.ro” și a Ministerului Fondurilor
Europene „www.fonduri-ue.ro/”.
Art. IV. Direcția generală Organism Intermediar pentru Cercetare din cadrul
Ministerului Cercetării și Inovării va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
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