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Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare tehnologica si inovare
Linie de finantare activa in cadrul POSCCE
Programul
Operational
Sectorial
“Creşterea
Competitivităţii Economice” POS CCE este unul dintre
cele şapte programe operationale dezvoltate la nivel
national in sensul implementarii Fondurilor Structurale
alocate Romaniei, de catre Comisia Europeana, ca parte
a politicii de coeziune. Obiectivul general al POS CCE
este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti şi
reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la
nivelul UE. Măsurile întreprinse urmaresc sa genereze, pâna în 2015, o creştere
medie a productivităţii de cca. 5,5% anual, permitand României să atingă un nivel de
aproximativ 55% din media UE.
In cadrul acestui Program Operational, activitatile de cercetare, dezvoltare
tehnologică şi inovare sunt sprijinite si promovate in cadrul Axei Prioritare 2 –
„Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”. Scopul
implementarii acestei axe este de a creşte cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale
întreprinderilor, prin stimularea cererii şi focalizarea pe sectorul privat, in sensul
atingerii ţintei naţionale pentru anul 2010 de 1% din PIB.

Ca parte a acestui efort, Operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-uri şi spin-offuri innovative” va sprijini activităţile de inovare ale start-up-urilor şi spin-off-urilor
care creează valoare adăugată în baza rezultatelor de CD brevetate sau
nebrevetate, care sunt aplicate/transferate de firmele respective.
Operatiunea beneficiaza de o alocare financiara de 18,5 milioane Euro si este
deschisa participarii Spin-off-urilor (firme recent înfiinţate/ care urmează să se
înfiinţeze pe baza unui rezultat recent obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei
organizaţii publice de cercetare sau al unei universităţi) si Start-up-urilor
(microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu personalitate juridică, înfiinţate în
conformitate cu legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, care
înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au
maximum 20 de angajaţi).
Valoarea grantului acordat unui proiect nu poate depasi 200.000 Euro, contributia
minima a beneficiarului fiind de 10 %. Proiectele depuse in cadrul acestei operatiuni
pot include următoarele tipuri de activităţi eligibile:
• crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)
• activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetaredezvoltare;
• achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: management,
asistenţă tehnologică, transfer tehnologic, instruire, achiziţia, protecţia şi
comercializarea drepturilor de proprietate industrială, utilizarea standardelor;
• achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în
laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de
piaţă;
• activităţi pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-how/
brevetului/ licenţei sau altui drept de proprietate industrial;
• activităţi legate de informarea beneficiarilor: achiziţionarea de publicaţii,
abonamente şi asigurarea accesului la baze de date;
• activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.
Pentru această operaţiune, competiţia este deschisă pe toată perioada de
implementare a POSCCE, până la epuizarea bugetului alocat.
Informatii suplimentare despre aceasta operatiune, si despre POS CCE, in general,
pot fi obtinute accesand pagina de internet a Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, la adresa:
http://amposcce.minind.ro/ .
Informatii specifice despre Operatiunea 2.3.1 pot fi obtinute la nivelul Regiunii
Centru, contactand Biroul Regional Alba Iulia al Organismului Intermediar pentru
Cercetare – Date de contact: Nicoleta Buda – Consilier implementare, Email:
nicoleta.buda@ancs.ro , Tel/Fax: 0258/831030.
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Nici Comisia Europeana, nici vreo alta persoana actionand in numele Comisiei Europene nu poate fi
considerata responsabila pentru modul in care ar putea fi folosite informatiile din acest document.
Viziunea promovata in acest document apartine autorului si nu reflecta neaparat politicile Comisiei
Europene.
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