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Fişa apelului POC 1.2.1 pentru IMM-uri
Apel Naţional 2022

3.000.000 €

max.
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

Intensitate variabila in functie
de activitatile incluse in proiect.

12 luni, max. 31.12.2023
DURATA DE IMPLEMENTARE

Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI,
prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin
proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în scopul
producţiei şi comercializării, bazate pe cercetare, intr-un domeniu prioritar:
• Specializare inteligentă: Bioeconomia, TIC, Energie, mediu și schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii
și materiale avansate.
• Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

LOCUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
TOATE REGIUNILE ROMÂNIEI.

Criterii de eligibilitate SOLICITANT - sinteză:
a) Tipuri de solicitanți:
• Pentru această acţiune pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care
activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
• Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este
coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de dezvoltare
experimentala în colaborare efectivă.
b) Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, şi-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuții
către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
c) Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate.
d) 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.
e) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și
incompatibil cu piața internă.
f) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
g) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în
organizaţii criminale sau pentru săvârșirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
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Fişa apelului POC 1.2.1 pentru IMM-uri
Apel Naţional 2022

Criterii de eligibilitate SOLICITANT - sinteza:
h) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat
depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă
de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză.
i) Solicitantul deţine titlul de proprietate sau contract de închiriere pe o perioadă de cel puţin 3 ani după terminarea proiectului pentru IMM-uri,
respectiv 5 ani după terminarea proiectului pentru întreprinderi mari, pentru clădirea/spaţiul unde se vor desfăşura activităţile proiectului.
j) Solicitantul detine un rezultat de cercetre care poate sa fie:
• Brevet
• Cerere de brevet
• Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al firmei
• Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public (firma
solicitanta este beneficiar sau partener).

Criterii de eligibilitate PARTENER - sinteză:
a) Tipuri de parteneri: Partenerul este organizație de cercetare si desfăşoară activităţi CD în România - înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile
sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală,
indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua
în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor
astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.
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Fişa de intensitate a ajutorului POC 1.2.1.
Activitate

Intreprindere
Mare

Mijlocie

Mica

Dezvoltare experimentală

25%

35%

45%

Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

40%

50%

60%

Activități de inovare pentru IMM:
• obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială
• detașarea de personal cu înaltă calificare
• achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării
• achiziția de servicii de sprijinire a inovării

-

50%

50%

Achiziția de servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de sprijinire a inovării
(opțiune)

-

Max. 0,8
milioane lei
(0,2 milioane
EUR) per 3 ani

Max. 0,8
milioane lei
(0,2 milioane
EUR) per 3 ani

Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)

-

50%

50%

10%

20%

30%

(2018-2022)

(2018-2022)

(2018-2022)

Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute
din cercetare-dezvoltare în regiunea Vest si in judetul Ilfov
Maxim 1.500.000 euro.

35%

45%

55%

Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute
din cercetare- dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia
Maxim 1.500.000 euro.

50%

60%

70%

Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute
din cercetare- dezvoltare în Municipiul București
Maxim 1.500.000 euro.
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Tip

Explicatii

A. Cheltuieli pentru
activităţile de
dezvoltare
experimentală
(Toate costurile
eligibile sunt alocate
unei categorii
specifice de
dezvoltare)

1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt implicaţi în proiectul de
cercetare)
- Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală (categoria 25, subcategoria 86)
- Cheltuieli de deplasare* în scopul realizării proiectului (categoria 27, subcategoria 96)
2. Cheltuieli pentru achiziţia de instrumente şi echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura şi pe durata
utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare
mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate
pe baza bunelor practici contabile) –(pentru dezvoltare experimentală categoria 21, subcategoria 68) , (obiecte de inventar
categoria 21, subcategoria 69)
- Echipamente IT şi pentru comunicaţii
- Echipamente şi instrumente pentru cercetare
3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități
de dezvoltare experimentală (categoria 22, subcategoria 80)
- Cunoştinţe tehnice
- Brevete
- Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii** din surse externe în condiții de concurență deplină
- Servicii pentru dezvoltare experimentală (categoria 29, subcategoria 120)
- Servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru dezvoltare experimentală (categoria 29,
subcategoria 103)
5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile
de dezvoltare experimentală (categoria 2, subcategoria 5)
6. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar şi alte
produse similare necesare desfăşurării activităţilor de dezvoltare experimentală(categoria 21, subcategoria 73)
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Tip

Explicatii

B. Cheltuieli
pentru
activități de
inovare
(eligibile
pentru IMM)

1. Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale (eligibile și pentru organizațiile de cercetare
partenere) – categoria 30, subcategoria 124.
2. Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă calificare (categoria 31, subcategoria 125) de la o organizație de cercetare sau de la o
întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii (mici sau
mijlocii) beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente închirierii şi
încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi indemnizaţia de
deplasare pentru personalul detaşat. Costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie
angajat la beneficiar, nu sunt eligibile.
3. Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării (cheltuieli cu servicii de consultanță, asistență și formare
profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor
și a reglementărilor care le conțin) - categoria 29, subcategoria 121.
4. Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării (cheltuieli cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de
piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace)
- categoria 29, subcategoria 122.

C. Cheltuieli
pentru
inovare de
proces și
organizaționa
lă (eligibile
pentru IMM)

1. Cheltuieli de personal: cheltuieli salariale (categoria 25, subcategoria 83) și cheltuieli de deplasare* (categoria 27, subcategoria 96) în
scopul realizării proiectului
2. Cheltuieli pentru achiziţia de instrumente și echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura şi pe durata utilizării
acestora în cadrul proiectului (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului,
sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) – categoria 21, subcategoria
65 și subcategoria 69)
3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale din surse externe în condiții de concurență deplină (categoria 22, subcategoria 76)
- Cunoştinţe tehnice | Brevete | Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare din surse externe în condiții de concurență deplină (categoria 29, subcategoria 117)
5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activitatea de inovare de
proces și organizațională (categoria 2, subcategoria 2)
7. Cheltuieli pentru achiziţia de materiale, consumabile şi alte produse similare suportate direct ca urmare a activității de inovare de
proces și organizațională (categoria 21, subcategoria 70)
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Tip

Explicatii

D. Cheltuielile
eligibile pentru
investiții inițiale
pentru inovare

Cheltuielile pentru achiziția de active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente (categoria 21, subcategoria 74) și în active
necorporale (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare) (categoria 22, subcategoria 76), care sunt necesare pentru introducerea
în producție a rezultatelor obținute din
cercetare-dezvoltare.

E. Cheltuieli
indirecte

Categoria 44, subcategoria 216 - (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de pana la 25 % din totalul costurilor directe eligibile,
fără a lua în considerare costurile, eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare și exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția
de servicii. În cazul solicitanților de tip întreprindere rata forfetară se va calcula luând în considerație intensitățile ajutorului pe fiecare
activitate eligibilă.)

•

Beneficiarul finanțării nerambursabile trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din
costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul
niciunui alt ajutor public.

•

Cheltuielile si activitatea de achizitie a rezultatului de la care porneste proiectul nu sunt eligibile!!!

•

In cazul in care anumite activități /achiziții sunt necesare proiectului ca întreg, dar generează cheltuieli
neeligibile, acestea vor fi suportate de beneficiar, indiferent de momentul în care acestea au fost
constatate pe parcursul proceselor de evaluare-contractare-implementare proiect-durabilitate.

•

Cheltuielile pentru managementul de proiect, informare şi publicitate pentru proiect și auditul final al
proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect.
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI NEELIGIBILE
COSTURI care NU se decontează, chiar dacă sunt realizate sau nu în timpul şi interesul proiectului
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TVA RECUPERABILA / DEDUCTIBILA;
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ AFERENTĂ CHELTUIELILOR NEELIGIBILE;
DIFERENTELE DE CURS VALUTAR – se utilizeaza CURSUL VALUTAR BNR;
Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăşi plafoanele prevăzute în tabelul 2 din articolul 26 al Hotărârii Guvernului nr. 583/2015
pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).
Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.
Cheltuielile aferente achizițiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.
Taxa de timbru verde;
Cheltuieli de mentenanță a investiției;
Cheltuieli cu concedii medicale;
Dobânzi debitoare;
Achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
Costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
Costuri de amortizare;
Contribuțiile în natură;
Cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
Dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
Cheltuielile pentru locuințe;
Provizioane;
Cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
Fondul de rulment;
Cheltuielile nedeductibile fiscal conform legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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SERVICII ŞI PROCESUL NOSTRU DE LUCRU
CONSULTANŢĂ PENTRU OBŢINEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE ÎN MEDIUL PRIVAT

Analiza de Eligibilitate
Stabilirea fără dubii a eligibilităţii unui beneficiar şi
a proiectului său constituie temelia pentru
scrierea unui proiect impecabil din punct de
vedere al evaluatorului.

Progresul Proiectului
Suntem parteneri de implementare alături de
clienţii noştri şi contribuim cu soluţii punctuale
pentru orice situaţie neprevăzută.

Îndeplinirea Indicatorilor
Lucrăm cu proiecte realiste şi cumpătate astfel
încât indicatorii acestora să nu reprezinte o
povada pentru beneficiar, ci doar o consecinţă
firească a proiectului

1

SCRIEREA ŞI DEPUNEREA
PROIECTULUI

2

IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

3

MONITORIZAREA EXTINSĂ
A PROIECTULUI

Contractarea
După depunerea unui proiect, însoţim potenţialul
beneficiar până la încheierea contractului de
finanţare.

Procedurile de Achizitii
Derulăm proceduri de achiziţii doar în spiritul şi
litera legilor aplicabile, luând şi măsuri
suplimentare pentru conformitate.

Durabilitatea investiţiei
Urmărim cu interes investiţiile realizate în trecut şi
venim mereu cu noi propuneri de dezvoltare
clienţilor doritori.
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CONTACT
Director Executiv

Olivia Catanici
)
)

OLIVIA CĂTĂNICI
+4 (0) 726 219 695
olivia@laraconsulting.ro

DIANA Mircea
Manager Proiect

Diana Mircea

+4 (0) 747 173 271
diana@laraconsulting.ro
STR. COLONEL COSTESCU
GHEORGHE 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
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