Anexa 3 la Ordinul Ministrului nr 3821/11.05.2015.
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
ACORDATĂ DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI DE LA
BUGETUL DE STAT
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare
Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare
Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru POC
Cod competiţie:

POC-A1-A1.1.1-B-2015
Programul Operaţional Competitivitate

Denumirea programului
operaţional:

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
Tip de proiect: Clustere de inovare

Termen limită pentru
înregistrarea şi transmiterea
propunerilor:

18 august 2015, ora 16

Buget competiție:

156 mil.lei

Obiective:

Solicitanți eligibili:

- creșterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul
clusterelor de inovare
- creșterea competitivităţii economice a clusterelor de inovare și crearea
de noi locuri de muncă
Solicitantul este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și
exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului),
înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în
vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare,
SAU
un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației
clusterului să participe la această competiție în numele și pentru
organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și
exploatare a clusterului, înregistrat în România și constituit conform
legislației relevante în vigoare ca:
i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sau
ii) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ
superior de stat acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale
acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei
universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, sau
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iii) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea
camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările
ulterioare.
Un solicitant/cluster de inovare poate depune un singur proiect în
cadrul acestei competiții/cereri de propuneri de proiecte.
min. 4.500.000 lei şi max. 30.00.000 lei (dacă proiectul nu conține
activități de inovare pentru cluster)
Valoarea asistenţei
financiare nerambursabile:

Durata proiectului:
Criterii de eligibilitate şi
evaluare/selecţie:
Link-uri utile:

min. 4.500.000 lei şi max. 20.000.000 lei (dacă proiectul conține
activități de inovare pentru cluster)
Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în
lei a 7.500.000 euro sau, în cazul în care care proiectul conține activități
de inovare pentru cluster, echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
max. 60 luni
Fişa pentru verificarea formală și verificarea eligibilităţii (Anexa
3.A)
Fişa de evaluare (Anexa 3.B)
www.poc.research.ro
1. Ghidul Solicitantului – secțiunea B

Documente specifice:

2. Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr 10233 din
19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul
Operațional Competitivitate
3. Ordinul Ministrului nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea
schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităților de CDI și a
investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate
(POC)”
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Anexa 3.A
FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ȘI A ELIGIBILITĂȚII
Competiţia POC-A1-A1.1.1-B-2015
Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCSI):
Instituția solicitantă
Denumirea entității juridice în care
este constituit clusterul
(organizația clusterului)
Titlul proiectului:
Acronim:
Domeniul și subdomeniul de
specializare inteligentă și sănătate:

CRITERII

DA

NU

Observaţii

1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă
modelul standard
2. Solicitanţii sunt înscrişi în RPC şi au datele actualizate:


Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei



Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului / Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor (unde e cazul)



Extras de la Registrul Comerţului / Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu
informaţii despre acţionari, capital social (unde e cazul)



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

3. Solicitanţii au depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în
Ghidul solicitantului (conținutul documentelor corespunde cerințelor, sunt semnate şi ştampilate conform
cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat):
DA
Act juridic de constituire a organizației clusterului (entitatea juridică a
clusterului) şi statutul acesteia
Lista oficială a entităților care fac parte din cluster la data depunerii cererii de
finanţare conform actelor de constituire a organizației clusterului (membrii
oficiali ai clusterului)
Document strategic oficial al clusterului
Decizia organizației clusterului de desemnare a unui membru unic al
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NU

organizației clusterului să participe la competiție în numele și pentru
organizația clusterului, delegând atribuții privind administrarea și exploatarea
clusterului de inovare (în cazul în care organizaţia clusterului desemnează
unul din membrii oficiali ai clusterului ca solicitant)
Hotărârea AGA/ CA al solicitantului de aprobare a proiectului pentru
participarea la competiţie, precum şi a contribuţiei financiare a solicitantului
pentru proiect
Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.1.4

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări din fonduri
publice
Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației

Anexa 2.2

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile incluse în
bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde
este cazul)

Anexa 2.4

Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui
litigiu (unde este cazul)

Anexa 2.5

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii (pentru organizația clusterului și solicitant,
dacă este cazul)

Anexa 2.6

Declaraţie pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulativ

Anexa 2.7

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu
modificările şi completările ulterioare (pentru propunerile care conțin
activități de investiții)

Anexa 5.1

Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din
cererea de finanţare; ofertele de preț

Anexa 4

Notă de certificare a costului de achiziție al terenului/clădirii de un evaluator
independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea
de piață (unde este cazul)
Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/imobilul unde se va
efectua investiţia (unde este cazul)
Titlu de proprietate pentru teren/clădire, contract de vânzare-cumpărare/ act
de concesiune/contract de comodat/ contract de închiriere / act privind dreptul
de administrare (unde este cazul)
Certificat de urbanism și copia cererii de eliberare a Certificatului de
urbanism (unde este cazul)
Certificatul constatator de la Registrul Comerţului / Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor
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Anexa 2.3.1

ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT

DA

NU

Observații

Obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele specifice ale
competiției

CF

Domeniul de cercetare al propunerii se încadrează într-unul dintre domeniile
și subdomeniile prioritare definite în Anexa 3 a Ghidului Solicitantului

CF

Domeniul de cercetare al propunerii se corelează cu sectoarele de activitate
ale clusterului (cod CAEN) declarate ca relevante pentru proiect

CF

Proiectul va fi implementat pe teritoriul României

CF

Solicitantul nu a început lucrările/activitățile pe proiect înainte de depunerea
cererii de finanţare pentru proiect

Anexa 2.7

Proiectul conține cel puțin o activitate eligibilă, din cele definite la capitolul
2.3 al secțiunii B din Ghidul Solicitantului

CF

Activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au
fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice

Anexa 2.2

Proiectul nu solicită finanțare pentru activităţi desfășurate în domeniile
nepermise precizate la punctul 2.2 al secțiunii B din Ghidul Solicitantului sau
pentru susținerea activităților de export și nici
nu va utiliza preferențial, în cadrul activităților care primesc finanțare,
produse naționale față de produse importate.

Anexa 2.1.4

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate
permise

se încadrează în limitele

CF

Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

CF
DA

NU

Observații

Clusterul (organizația clusterului)
- respectă definiția clusterului de inovare conform celor precizate la punctul 1
din secțiunea B a Ghidului Solicitantului,
- conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și
cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare
(universitate sau institut CD).
- este localizat în România.

Act juridic de
constituire a
organizației
clusterului şi
statutul acesteia
Lista oficială a
entităților care
fac parte din
cluster

Forma de organizare a solicitantului este conform celor precizate la punctul
2.1 din secțiunea B a Ghidului Solicitantului

Act juridic de
înființare și
statutul
solicitantului
Certificat
constatator
Documente
RPC

Dacă solicitantul este un membru oficial al clusterului acesta a fost desemnat
oficial de organizația clusterului să participe la această competiție în numele
și pentru organizația clusterului și i-au fost delegate atribuții privind
administrarea și exploatarea clusterului de inovare
Solicitantul nu se află într-una din situaţiile descrise în Anexa 2.1.4 declarația de eligibilitate din Ghidul Solicitantului
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Decizia
organizației
clusterului de
desemnare
Anexa 2.1.4

Solicitantul a demonstrat dreptul de proprietate, concesiune, comodat sau
chirie cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiţia
(pentru proiectele care cuprind lucrări de investiţii)
Solicitantul și, în cazul că sunt entități diferite, organizația clusterului, se
încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (pentru proiectele care
cuprind activități de inovare)
Solicitantul (ca unic reprezentat al clusterului) și clusterul de inovare au
depus o singură propunere de proiect în cadrul acestei competiții / cereri de
propuneri de proiecte
Nume şi semnătură
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Documentele
însoțitoare
Anexa 2.6

Anexa 3.B
FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ/PANEL
Competiţia POC-A1-A1.1.1-B-2015
Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________

CRITERIU ELIMINATORIU
DA
Propunerea de proiect
se încadrează în unul dintre domeniile şi
subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite în Anexa 3 a
Ghidului Solicitantului
Observații:

ATENȚIE!

NU

Dacă răspunsul este NU în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi
evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.

DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCSI):
Instituția solicitantă:
Denumirea entității juridice în
care este constituit clusterul
(organizația clusterului)
Titlul proiectului:
Acronim:
Domeniul și subdomeniul de
specializare inteligentă și sănătate:

Scor
maxim
1. Relevanţa clusterului și a proiectului propus (pondere =4)
1.1 Relevanţa clusterului





Relevanța economică a clusterului la nivel
regional/național/internațional;
Gradul de integrare al clusterului în aria geografică acoperită;
Interacțiunea educație-cercetare-industrie în cadrul clusterului;
Avantajele competitive ale clusterului și oportunitățile de creștere
economică.

1.2 Relevanţa științifică și economică a proiectului



10
5

5

Măsura în care proiectul va dezvolta noi activități sau direcții de
cercetare în cadrul clusterului;
Măsura în care proiectul propus va contribui la intensificarea
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Scor
obţinut

Scor obținut
ponderat
pondere=4




activităților de inovare în cluster și la obţinerea de rezultate direct
aplicabile pe piaţă;
Relevanţa sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru
Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale
sau/şi strategii regionale de inovare;
Relevanţa proiectului pentru creşterea cooperării internaţionale.

Comentarii:

Scor
maxim
2. Calitatea şi maturitatea proiectului (pondere = 3)
2.1.Coerenţa şi fezabilitatea proiectului
 Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi
scopul proiectului;
 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului;
 Fezabilitatea proiectului:
- coerenţa documentaţiei
- coerenţa datelor din nota de fundamentare si 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 implementare si a echipei de
management a proiectului.

Scor
obţinut

Scor obținut
ponderat
pondere=3
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5

5

Comentarii:

Scor
maxim
3. Impactul socio-economic și sustenabilitatea proiectului (pondere = 3)
3.1 Impactul socio-economic


Contribuţia proiectului la creșterea competitivității economice a
clusterului în domeniul căruia i se adresează proiectul;
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10
5

Scor
obţinut

Scor obținut
ponderat
pondere=3




Număr de locuri de muncă nou create sau menţinute la nivelul
clusterului;
Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de
şanse.

3.2 Sustenabilitate
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Capacitatea clusterului de a continua activităţile propuse cu
investiția realizată, după încetarea finanţării nerambursabile;
Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul
unităților/laboratoarelor CD sprijinite;
Calitatea suportului strategic și administrativ asigurată de
organizația care gestionează și exploatează clusterul (beneficiarul
direct al proiectului).

Comentarii:

Scor total obținut ponderat:

Nume şi semnătură/i
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