Anexa 1 la Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9704/25.07.2008
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
ACORDATĂ DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Autoritatea de Management pentru POS CCE
Cod competiţie:

POSCCE-A2-O2.3.2-2008-4
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice

Denumirea programului
operaţional:

Axa Prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare
Tehnologică şi Inovare
Domeniul major de intervenţie 2.3 – Accesul întreprinderilor la
activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
Operaţiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor
şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD

Obiective:

- dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor, în vederea
creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă.
- crearea de noi locuri de muncă în întreprinderi pentru activitatea de
CD.
Întreprinderile organizate conform Legii nr. 31/ 1990, Republicată,
privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,
care au activitate de cercetare-dezvoltare menţionată în statut.

Beneficiari eligibili:

Solicitanţii sunt întreprinderi mari, mijlocii sau mici conform
prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările
ulterioare.
Microîntreprinderile
se
încadrează
în
categoria
întreprinderilor mici.
Fiecare entitate legală eligibilă poate participa la competiţie cu o singură
propunere de proiect.

Condiţii specifice de
participare:

Nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele domenii:
a) pescuitul şi acvacultura;
b) construcţiile navale;
c) industria cărbunelui;
d) industria siderurgică;
e) sectorul fibrelor sintetice;
f) producţia primară a produselor agricole enumerate în Anexa
nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
g) producţia şi comercializarea produselor care imită sau
substituie laptele şi produsele din lapte, în conformitate cu
Regulamentul (CEE) nr.1898/1987.

Nu se acordă sprijin financiar pentru:
- activităţile de export către terţe ţări sau către State Membre,
legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea
unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
- utilizarea cu precădere a produselor naţionale în detrimentul
produselor importate.

Tipuri de proiecte:

Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin
achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente de cercetare şi lucrări
de modernizare a locaţiilor de cercetare.
Proiecte cu construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi
centre sau laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii.

Durată proiecte:

max. 24 luni - pentru proiectele de modernizare
max. 36 luni - pentru proiectele cu construcţie/extindere de clădiri

Buget competiţie:

200 milioane Lei

Valoarea asistenţei
financiare nerambursabile:

min. 1.000.000 Lei - max. 40.000.000 Lei
Dimensiunea maximă a asistenţei financiare nerambursabile, ca procent
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depăşi
următoarele cote:

•
•
•
Dimensiunea maximă a
finanţării acordate:

pentru întreprinderi mari: 50% (40% în regiunea Bucureşti - Ilfov)
pentru întreprinderi medii: 60% (50% în regiunea Bucureşti – Ilfov)
pentru întreprinderi mici: 70% (60% în regiunea Bucureşti Ilfov).

Cotele maxime de finanţare prezentate mai sus se aplică tuturor
cheltuielilor proiectului suportate din fonduri publice, fie că acestea
provin din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.
Asistenţa financiară nerambursabilă acordată (care constituie ajutor de
stat regional) poate fi cumulată, pentru aceleaşi costuri eligibile, cu alte
ajutoare de stat comunitare sau naţionale (inclusiv cu ajutoare „de
minimis”), dacă prin cumularea lor nu se depăşesc cotele maxime de
finanţare prezentate mai sus.

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate
depăşi în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane Euro.

Termen limită pentru
înregistrarea şi transmiterea
aplicaţiilor:

30 septembrie 2008, ora României 17:00.
Fişa pentru verificarea formală (Anexa A)

Criterii de eligibilitate şi
evaluare/selecţie:

Fişa pentru verificarea eligibilităţii (Anexa B)
Fişa de evaluare (Anexa C)

Reguli specifice de selecţie în
vederea finanţării:

1. Propunerile de proiecte vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute. Propunerile care au obţinut acelaşi punctaj se

departajează după următoarele criterii:
- scorul obţinut pentru “Calitatea şi maturitatea proiectului”,
- scorul obţinut pentru „Relevanţa proiectului”.
2. Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte în ordinea
descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiţiei.
3. Nu vor fi finanţate propunerile de proiect care nu obţin cel puţin 21
de puncte (pragul de calitate) şi nici cele care obţin un scor mai mic
sau egal cu 2 puncte la oricare dintre criterii.
www.mct.ro
1. Ghidul Solicitantului

Linkuri utile:

2. Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea
POS-CCE
3. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare
4. Ordinul Ministrului economiei şi finanţelor nr. 1293/2008 pentru
aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finanţarea
proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi
inovare”
5. Ordinul Ministrului economiei şi finanţelor nr. 1341/2008
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele
finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 "Dezvoltarea unor reţele
de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele
europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4
"Întărirea capacităţii administrative" şi 2.3.2 "Dezvoltarea
infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri
de muncă pentru C-D" ale Axei prioritare 2 "Competitivitate
prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul
Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii
economice" 2007 – 2013
6. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare

Anexa A
Competiţia POSCCE-A2-O2.3.2-2008-4
FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCS):
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Sectorul economic:
Număr de înregistrare IMPACT:

CRITERII

DA

NU

Observaţii

1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul competiţiei
2. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă
modelul standard
3. Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate:
•

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei

•

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital
social

•

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului

•

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

4. Solicitantiul a depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în
Ghidul solicitantului, semnate şi ştampilate conform cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat:
Titlu de proprietate pentru teren/imobil sau act de concesiune (unde este
cazul), împreună cu:
Extras de Carte Funciara cu precizarea „libere de orice sarcini şi servituţi” şi
Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui
litigiu
Ante-contract ferm de vânzare/cumpărare pentru teren (unde este cazul),
împreună cu:
Extras de Carte Funciară cu precizarea „libere de orice sarcini şi servituţi”
Contracte de închiriere intabulate pentru spaţii/imobile (unde este cazul) în
care să nu existe clauze care să afecteze activităţile proiectului

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea
Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoare de stat sau ajutoare de
minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile
Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări
Declaraţia de certificare a aplicaţiei
Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice
Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale
persoanelor juridice
Certificat constatator de la Registrul Comerţului

în cazul

Cazierul judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului
Studiul de fezabilitate (pe CD)
Certificatul de urbanism (unde este cazul)
Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la
competiţia POSCCE-A2-O2.3.2-2008-4, precum şi a contribuţiei financiare a
solicitantului pentru proiect

Nume şi semnătură

Anexa B
Competiţia POSCCE-A2-O2.3.2-2008-4
FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCS):
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Sectorul economic:
Număr de înregistrare IMPACT:
CRITERII
ELIGILIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT
Scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele
competiţiei. Investiţia iniţială propusă se adresează numai activităţilor de
cercetare-dezvoltare şi inovare.
Proiectul va fi derulat în România.
Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă.
Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele permise.
Propunerea de proiect conţine una sau mai multe activităţi eligibile definite
pentru competiţie. Propunerea nu prevede exclusiv activităţi de
construcţie/extindere şi/sau modernizare clădiri.
Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte ca ANCS - OI
Cercetare să fi confirmat în scris solicitantului că propunerea îndeplineşte
condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru competiţie.
Sectorul economic la care se adresează propunerea se corelează cu codul CAEN
de activitate al întreprinderii declarat ca relevant pentru proiect.
Propunerea nu se adresează la niciunul din următoarele sectoare economice:
pescuitul şi acvacultura; construcţiile navale; industria cărbunelui; industria
siderurgică; sectorul fibrelor sintetice; producţia primară a produselor agricole
enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
producţia şi comercializarea produselor care imită sau substituie laptele şi
produsele din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr.1898/1987.
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
Solicitantul este înregistrat şi îşi desfăşoară activitatea în România. Solicitantul
se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru competiţie.
Solicitantul are prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de
activitate.

DA

NU

Observaţii

Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile
sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale
comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii
sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
Întreprinderea solicitantă nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile
publice, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor
contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informaţii false şi a
asigurat toate informaţiile solicitate.
Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate, în sensul Liniilor Directoare
Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. C244/01.10.2004).
Solicitantul nu a fost subiect al unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a
unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.
Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3
ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Documentele de proprietate asupra terenului/imobilului unde se va desfăşura
investiţia respectă condiţiile specificate pentru competiţie.

Nume şi semnătură

Anexa C
Competiţia POSCCE-A2-O2.3.2-2008-4
FIŞA DE EVALUARE
- INDIVIDUALĂ/PANEL Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCS):
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Sectorul economic:
Număr de înregistrare IMPACT:

1. Relevanţa proiectului
1.1 Relevanţa ştiinţifică şi economică
• Contribuţia infrastructurii de C-D la îmbunătăţirea activităţii întreprinderii
în sectorul economic la care se adresează proiectul;
• Măsura în care infrastructura propusă va contribui la obţinerea de rezultate
direct aplicabile pe piaţă;
• Relevanţa pentru creşterea cooperării internaţionale şi a performanţei în
cercetare.
1.2 Impactul socio-economic
• Relevanţa sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru strategii
sectoriale sau/şi strategii regionale de inovare (altele decât strategia
POS-CEE şi cea de cercetare).
• Apartenenţa întreprinderii la un cluster de inovare sau amplasarea întrun parc ştiinţific sau tehnologic sau într-o zonă tehnologică de interes
precizate în astfel de strategii;
• Număr de locuri de muncă create sau menţinute ;
• Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.
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;

Scor
maxim
10

Scor
obţinut

5

5

Scor
maxim
10
5

Scor
obţinut

•
•

Fezabilitatea proiectului:
- coerenţa documentaţiei (S.F)
- coerenţa datelor din S.F cu datele din cererea de finanţare;
Structura bugetului proiectului.

2.2. Capacitatea de implementare a proiectului
• Metodologia de implementare a proiectului;
• Capacitatea echipei de management a proiectului.

5

Comentarii:

3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare

Scor
maxim
10

3.1 Sustenabilitate
5
• Capacitatea întreprinderii de a continua activităţile propuse cu
infrastructura realizată, după încetarea finanţării nerambursabile.
3.2 Capacitatea de operare a solicitantului
• Existenţa unui colectiv cu experienţă pentru a opera şi a utiliza
infrastructura;
• Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru infrastructură.

5

Comentarii:

TOTAL GENERAL
(prag de calitate: 21 puncte)

Nume şi semnătură/i

30

Scor
obţinut

