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Fişa apelului POC 1.2.1 pentru IMM-uri
Apel Naţional 2022

200.000 €

max.
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

Intensitate ajutor: max. 90%
ajutor de minimis

12 luni, max. 31.12.2023
DURATA DE IMPLEMENTARE

Prin acest tip de proiect se urmărește sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor şi dezvoltării START-UP-urilor
inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai putin
dezvoltate (fara Bucuresti-Ilfov), bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obţinute în universităţi
sau institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse şi servicii noi sau semnificativ îmbunătățite
pe care să le lanseze pe piață, 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:
• a) Start-up-uri : întreprinderi înființate in baza legii 31/1990 din regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti, Ilfov), care înregistrează o
vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului
• b) Spin-off-uri : întreprinderi din regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti, Ilfov) care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat
obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).
b) 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;
c) 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;
d) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informaţii false şi asigură informaţiile solicitate mai sus;
e) Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate;
f) 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;
g) Întreprinderea solicitantă nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile din cererea de finanţare.
h) Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie să fie sub plafonul legal de 200.000 eur.
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Fişa apelului POC 1.2.1 pentru IMM-uri
Apel Naţional 2022
Criterii de eligibilitate START-UP - specifice:
a) Solicitantul deţine un rezultat care poate să fie:
• Brevet
• Cerere de brevet
• Teză de doctorat - a directorului de proiect, angajat al start-up-ului la momentul contractării
• Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării in proiect pentru cazul unei cercetări finanţate printr-un program public ( firma solicitantă este beneficiar sau
partener);
• Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării în proiect pentru cazul unei cercetări efectuate de o instituţie de cercetare (o entitate care, indiferent de
modul de organizare, are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) finanţată de către firma solicitantă (start-up-ul).
b) Întreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea pentru implementarea proiectului (locaţia proiectului) prin contract de
vânzare-cumpărare/titlu de proprietate sau contract de închiriere concesiune sau comodat de minim 8 ani.
c) Directorul de proiect este angajatul start-up-ului (la data contractarii).

Criterii de eligibilitate SPIN-OFF - specifice :
a) Solicitantul, directorul de proiect, inițiatorul spin-off-ul, deţine un rezultat care poate să fie:
• un brevet
• cerere de brevet
• teza de doctorat (a directorului de proiect –inițiatorul spin-off-ului)
• drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării în proiect pentru cazul unei cercetări, efectuate în instituţia publică de unde provine iniţiatorul spin-offului şi
finanţate printr-un program public (iniţiatorul spin-off-ului a fost director de proiect)
b) Spin-off-ul trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea (locaţia proiectului): acordul de utilizare a unui spaţiu corespunzător în cadrul instituţiei
publice de cercetare sau a instituţiei de învăţământ superior în care şi-a desfăşurat activitatea reprezentantul spin-off-ului sau contract de închiriere, concesiune sau
comodat de minim 5 ani de la data depunerii proiectului sau contract de vânzare-cumpărare/ act de proprietate a unui spaţiu corespunzător.
c) Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care face parte din una din următoarele categorii: instituţii
de învăţământ superior de drept public acreditate sau instituţii CD de drept public.
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Tip

Explicatii

1. Cheltuieli pentru activităţile de
cercetare-dezvoltare (cercetare
industrială/ dezvoltare experimentală)minim 30% din cheltuielile totale
eligibile – criteriu eliminatoriu

1.1 Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale și de deplasare pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia
sunt angajaţi în proiectul de cercetare);
1.2 Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală)
1.3. Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale, necesare desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare;

2. Cheltuieli pentru introducerea în
producţie a rezultatelor cercetării şi
realizarea
produsului/procesului/tehnologiei/servi
ciului - minim 40% din cheltuielile totale
eligibile - criteriu eliminatoriu

2.1.Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale și de deplasare pentru personalul implicat în activităţile de introducere în producție a
rezultatelor cercetării şi realizarea produsului);
2.3 Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale, necesare pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea
produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
2.4 Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv:
2.4.1 Aplicații informatice
2.4.2 Licențe

3. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în
domeniul inovării şi pentru serviciile de
sprijinire a inovării

3.1 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării
3.1.1 Asistenţă tehnologică
3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie
3.1.3 Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală ;
3.1.4 Servicii de consultanță referitoare la utilizarea standardelor.
3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare
3.2.1 Servicii de cercetare de piață
3.2.2 Servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de specialitate;
3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea şi marcarea calității produselor obținute în proiect.

4. Cheltuieli generale de
administraţie (de regie)

Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de maxim 25 % din totalul costurilor
directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii (unde este cazul).

5. Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii)
6. Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor
7. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului - în scopul obținerii certificatului digital pentru
accesarea MySMIS
www.laraconsulting.ro
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Tip

Explicatii

3. Cheltuieli
pentru servicii
de consultanţă
în domeniul
inovării şi
pentru
serviciile de
sprijinire a
inovării

3.1 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării
3.1.1 Asistenţă tehnologică
3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie
3.1.3 Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală ;
3.1.4 Servicii de consultanță referitoare la utilizarea standardelor.
3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare
3.2.1 Servicii de cercetare de piață
3.2.2 Servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de specialitate;
3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea şi marcarea calității produselor obținute în proiect.

4. Cheltuieli
generale de
administraţie
(de regie)

Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de maxim 25 % din totalul costurilor directe eligibile,
exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii (unde este cazul).

5. Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii)
6. Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor
7. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului - în scopul obținerii certificatului digital
pentru accesarea MySMIS
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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).
Cheltuielile şi activitatea de achiziţie a rezultatului de la care porneşte proiectul nu sunt eligibile.
Cheltuielile pentru auditul final al proiectului și cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect și vor fi
suportate integral de către beneficiar.
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.
Cheltuielile cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului.
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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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