Prezentare program de finanțare
POC 2014 – 2020 Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării prin
dezvoltarea de Clustere

Dezvoltarea IMM-urilor din industria TIC

Program de finanţare
Operatorul
programului
Obiectiv program



Fonduri Europene - Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 2 –
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă



Ministerul pentru Societatea Informațională ( prin OIPSI)




Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică
IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea în România:
o centrate pe domeniul TIC (individual)
o în cadrul clusterelor1 centrate pe domeniul TIC (ca membre ale
clusterului)
Consorţii (parteneriate de IMM-uri) în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC




Beneficiari eligibili



Proiecte eligibile



1.

Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati în urmatoarele
domenii (coduri CAEN):

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al
produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context national/
international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor.
Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei
românesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii întregii industrii
TIC la nivel national sau international;
Proiectele ce asigura trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare,
colaborarea între/în cadrul structurilor de tip cluster din industria TIC în scopul obtinerii de
produse inovatoare;
Proiectul finanţat:
a. poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicaţii TIC
inovative cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe
verticală a soluţiilor TIC
şi/ sau
b.

2.
Criterii de eligibilitate
a proiectului
3.
4.
5.
6.
7.
8.

poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltării întregii industrii
de TIC la nivel naţional sau internaţional.
Cuprinde cel puţin una din următoarele activităţi
a. investiţii
în
active
corporale
şi
necorporale
necesare
dezvoltării
produsului/serviciului/aplicaţiei TIC
b. cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
c. inovare destinate IMM-urilor
d. inovare de proces şi organizaţională
Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 2
Se implementează pe teritoriul României
Scopul şi obiectivul proiectului sunt în conformitate cu obiectivele specifice acţiunii din POC
Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat şi va prezenta modul în
care beneficiarul integrează produsul în sectorul de activitate căruia se adresează
Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a
informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal
Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de
şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile, informarea şi publicitatea

1

Clusterul este definit ca o grupare intre executanti, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea cresterii
competitivitatii economice a operatorilor economici (HG nr. 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un protocol/acord de colaborare. Orice cluster are o
Entitate de Management a Clusterului, care este o asociatie, organizata conform Ordonanţei nr. 26/2000, din al cărei statut rezultă centrarea pe domeniul IT.

Funding advisory services © Winnovart 2015
www.winnovart.com

1

Prezentare program de finanțare
POC 2014 – 2020 Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării prin
dezvoltarea de Clustere

Următoarele categorii de activităţi, strict necesare pentru implementarea proiectului,
sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei acţiuni – schema de ajutor de stat:

Activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale

Activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

Activităţi de inovare destinate IMM-urilor

Activităţi de inovare de proces şi organizaţională
Activități eligible

Cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare în cadrul schemei de
minimis pentru acţiunea 2.2.1:

Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului

Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii

Instruire/formare profesională specifică

Auditare intermediară/finală a proiectului

Management intern de proiect

Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului
Pentru schema de ajutor de stat:

Achiziţie de active corporale:
 hardware IT şi alte dispozitive aferente,
 amenajare data center pentru instalare echipamente TIC etc.

Achiziţie de active necorporale:
 aplicaţii software,
 licenţe,
 configurare şi implementare baze de date,
 soluţii semnătură electronică etc.

Cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:
 cheltuieli cu personalul,
 cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetării contractuale etc.
 cheltuielile aferente materialelor consumabile şi ale altor produse similare

Inovare destinate IMM-urilor:
 cheltuieli pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare etc.

Inovare de proces şi organizaţională:
 cheltuieli cu personalul,
 cheltuieli cu cercetarea contractuală,
 cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc;
 cheltuielile aferente materialelor consumabile şi ale altor produse similare
Pentru schema de minimis:

Informare şi publicitate;

Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii;

Instruire/formare profesională specifică;

Auditare intermediară/finală a proiectului;

Management intern de proiect;

Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului

Cercetare de piață în scopul identificării unor nişe pentru produsul/serviciul TIC inovativ









Cheltuieli ne-eligibile









Taxa pe valoarea adăugată recuperabilă şi TVA aferent cheltuielilor neeligibile
Orice alte taxe, cu excepţia celor prevăzute ca fiind eligibile
Dobânda debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii
pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare şi alte comisioane aferente creditelor
Achiziţia de echipamente second-hand
Amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată
Costurile pentru operarea investiţiei
Sumele rezultate din diferenţele de curs valutar
Costuri de amortizare, cu exceptia celor considerate ca fiind eligibile prin dispozitiile ghidului si
a schemei de ajutor de stat
Contribuţia în natură
Cheltuieli de leasing
Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
Cheltuielile cu dezafectarea sau construirea centralelor nucleare
Achiziţionarea de infrastructuri, terenuri neconstruite şi de terenuri construite, precum şi
bunuri imobiliare
Cheltuielile cu investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
Cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun
Cheltuielile cu investiţiile în infrastructura aeroportuară
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Indicatori realizare
proiect



La finalul implementării are ca rezultat cel puţin o aplicaţie / un produs / serviciu TIC inovativ
realizat şi modul în care produsul va fi integrat/comercializat în sectorul respectiv;

Bugetul alocat



EUR 59.700.000

Condiţii finanţare

Intensitate
Intensitatea și
volumul finanțării
nerambursabile

Schemă Ajutor de Stat
Între 25% şi 70% în funcţie de:
 Regiunea de implementare a
proiectului
 Tipul de activităţi vizate de proiect
 Tipul de beneficiar
Pentru detalii click aici.
Maxim: RON 3.240.000*

Volum

*la care se vor adauga cheltuielile
aferente ajutorului de minimis.

Perioada
implementare



Maxim 36 de luni

Tipul Apelului





Apel cu depunere la termen.
Dată lansare apel: 02.Noiembrie.2015
Dată încheiere apel: 01.Februarie.2016

Structură program
finanţare










Alte informații
relevante

100% din
minimis

total

cheltuieli

de

Maxim: EUR 200.000
Cheltuielile de minimis nu pot să
reprezinte mai mult de 20% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiect

Programul prevede cheltuieli specifice ce pot fi finanţate prin:
1. Schemă ajutor de stat (exclusiv sau alaturi de cheltuieli specifice de minimis)
2. Schemă de minimis (nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi eligibile în
cadrul schemei de minimis)


Dosarul de aplicație

Schemă de Minimis




Documente administrativ-formale necesare
 declarații,
 certificate,
 hotărâri/acte interne,
 bilanțuri etc.
Plan de afaceri
Studiu de fezabilitate – numai pentru proiectele strategice inovative;
Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea
implementării proiectului;
Adeverinţă sau orice alt document emis de Entitatea de Management a Clusterului care
dovedeşte apartenenţa solicitantului la acel cluster (dacă este cazul) - În cazul
parteneriatelor – pentru lider şi fiecare partener.
Statutul clusterului, din care să rezulte faptul că acesta este centrat pe TIC (dacă este cazul)
Documentul care atesta inscrierea oficiala a Entităţii de Management a Clusterului conform
legislatiei in vigoare (dacă este cazul)
Anexă privind domeniile de aplicare aferente proiectelor depuse în cadrul actiunii 2.2.1
(click aici pentru detalii)
Nu vor fi finantate proiecte care prevad cheltuieli pentru echipamente destinate fazei de
punere in productie si/sau a comercializarii produsului inovativ rezultat din proiect.
În cazul proiectelor strategice, sunt eligibile parteneriate care încorporează IMM-uri care
provin din clustere TIC diferite sau din acelasi cluster şi care implementează proiectul în mai
multe regiuni de dezvoltare a României.
In situatia in care proiectul este implementat in mai multe regiuni de dezvoltare, se va aplica
cea mai mica intensitate a ajutorului.

Informațiile din această prezentare au fost preluate din Ghidul Solicitantului aferent programului de finanțare, publicat pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene, răspunderea noastră fiind limitată în acest sens.
Pentru a beneficia de o verificare preliminară a eligibilității proiectului Dvs, vă rugăm sa ne furnizați câteva informații relevante in
chestionarul nostru online, iar noi vă vom contacta in cel mai scurt timp.
Pentru orice detalii sau informații suplimentare, va stăm cu plăcere la dispoziție.

Funding advisory services © Winnovart 2015
www.winnovart.com

3

Prezentare program de finanțare
POC 2014 – 2020 Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării prin
dezvoltarea de Clustere

Winnovart
Londra: 1 Lyric Square | London, W6 0NB, UK | Tel +442035428196 | Fax +44203008 6161
București: Calea Șerban Vodă nr. 213-217| București, 040215, România | Tel +40756016030 | Fax +40372875167
Email: office@winnovart.com | Web: www.winnovart.com
Go to Website | LinkedIn | Google+ | Twitter | Xing
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