Anexa 4 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-A1.2.1- C-2015
Programul Operaţional Competitivitate
Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”

Denumirea programului
operaţional:

Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu
institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Tip de proiect - Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

Termen limită pentru
înregistrarea şi transmiterea
propunerilor:

Depunere continuă în limita bugetului competiției

Buget competiție

80 mil.lei

Obiective:

Realizarea de produse, tehnologii/procese
noi sau semnificativ
îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.

Solicitanți eligibili:

a) Start-up-uri : întreprindere,infiintata in baza legii 31/1990, care
înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului
b) Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui
rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de
CD sau de învăţământ superior).

Valoarea asistenţei
financiare nerambursabile:

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu
poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării
contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi,
indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau
comunitare.
Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului
rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de
max. 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la
data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale

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

max.24 luni
Fişa pentru verificarea formală și a verificarii
(Anexa 4.A)

eligibilităţii

Fişa de evaluare (Anexa 4.B)
www.poc.research.ro
1. Ghidul Solicitantului – secțiunea C

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. Schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru
sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovatoare”aprobată
prin OM 3823/11.05.2015

Anexa 4.A
FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ SI A VERIFICARII ELIGIBILITĂȚII
Competiţia POC-A.1-A.1.2.1- C- 2015
Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCSI):
Instituţia solicitantă:

a)Start-up
b)Spin-off

Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Domeniul și subdomeniul de
specializare inteligenta si sanatate

CRITERII

DA

NU

Observaţii

CRITERII START-UP
1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate
şi respectă modelul standard

2. Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate:






Statutul;
Act juridic de înfiinţare a instituţiei;
Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre
acţionari, capital social;
Situațiile financiare, pe ultimii trei ani.

3. Solicitantul a depus toate documentele însoţitoare solicitate
conform cerinţelor şi modelelor precizate în Ghidul solicitantului,
(continutul documentelor corespunde cerintelor , sunt semnate,
ştampilate în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat):
3.1.Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.1.2

3.2Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice

Anexa 2.2

3.3.Declaraţia pe proprie răspundere de certificare a aplicaţiei

Anexa 2.3

3.4.Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din
instrumente structurale

Anexa 2.4

3.5.Declaraţie că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu

Anexa 2.5

3.6.Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoare de minimis

Anexa 2.9

3.7.Nota de fundamentare şi ofertele

Anexa 4
Anexa 5.4

3.8.Planul de afaceri
3.9.Contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate (unde este
cazul)

Conform cap.2.1
cond.start-up punctul 10

3.10.Contract de închiriere pentru spaţii/imobile

Conform cap.2.1
cond.start-up punctul 10

3.11.Documentele pentru Drept de proprietate asupra unui rezultat
asa cum este definit în ghid

Conform cap.2.1
cond.start-up punctul 9

3.12.Adeverinţă din partea instituţei, - directorul de proiect este
angajatul Start-up-ului.

Conform cap.2.1
cond.start-up punctul 13

3.13. Certificatul constatator
CRITERII - SPIN-OFF

DA

NU

Observaţii

1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate
şi respectă modelul standard
2. Solicitantul 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:
2.1.Declaraţia pe proprie răspundere de certificare a aplicaţiei

Anexa 2.3

2.2.Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din
instrumente structurale; se va respecta pentru spin-off-ul infiintat

Anexa 2.4

2.3.Nota de fundamentare si ofertele

Anexa 4

2.4.Planul de afaceri

Anexa 5.4

2.5.Documentele pentru Drept de proprietate asupra unui rezultat
asa cum este definit în ghid

Conform cap.2.1
cond.spin-off punctul 1

2.6.Documentele care dovedesc că Spin-off-ul dispune de un
spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea

Conform cap.2.1
cond.spin-off punctul 2

2.7.Adeverinţă din partea instituţei, - directorul de proiect este
angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare

Conform cap.2.1
cond.spin-off punctul 3

Eligibilitatea propunerii (start-up şi spin-off)

DA

NU

Observaţii

1. Obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele
competiţiei

CF

2.Proiectul va fi derulat în România

CF

3. Valoarea finanţării nerambursabile solicitată se încadrează în
limitele premise, respecta procentele de finantare pe tipuri de
cheltuieli si dimensiunea maximă a finanțării

CF

4. Proiectul conţine activități de punerea în fabricaţie/
funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/
serviciu

CF

5. Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă

CF

6. Activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse
publice

Anexa 2.2

7. Propunerea nu se încadrează în unul din următoarele sectoare
economice/activități :
(a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) producția primară de produse agricole;
(c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole.
8. Inceperea lucrărilor sau activităţilor propuse spre finanţare în
cadrul proiectului, nu s-a produs înainte de depunerea cererii de
finanţare și a documentelor însoțitoare la OI Cercetare (cu
excepția activităților de înființare spin-off).

Anexa 2.1.2

9.Proiectul contine activități și cheltuieli pentru informare și
publicitate proiect, managementul de proiect și audit final proiect
10. Proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export

CF

CF

Anexa 2.1.2

11.Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în
detrimentul produselor importate
Eligibilitatea SOLICITANTULUI (START- UP)

Anexa 2.1.2
DA

NU

Observaţii

1.Solicitantul este înregistrat şi funcţionează pe teritoriul
României

Certificatul Constatator
emis de Registrul
Comerţului

2. Intreprinderea solicitantă are maximum 3 ani vechime, în anul
depunerii proiectului

Certificatul Constatator
emis de Registrul
Comerţului

3.Solicitantul nu se află într-una din situaţiile descrise în Anexa
2.1.2- declarația de eligibilitate din Ghidul solicitantului

Anexa 2.1.2

4. Solicitantul deţine Drept de proprietate asupra unui rezultat
definit in ghid

Conform cap.2.1
cond.start-up punctul 9

5.Intreprinderea solicitantă dispune de un spaţiu în care să-şi
desfăşoare activitatea.

Conform cap.2.1
cond.start-up punctul 10

Eligibilitatea SOLICITANTULUI (SPIN-OFF)
1. Solicitantul, directorul de proiect (angajat al spin-offului) care
înfiinţează spin-off-ul, deţine Drept de proprietate asupra unui
rezultat definit in ghid

Conform cap.2.1
cond.spin-off punctul 1

2.Spin-off-ul dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare
activitatea.

Conform cap.2.1
cond.spin-off punctul 2

3.Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este
angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare care face
parte din una din categoriile definite în ghid

Adeverinţă pentru directorul
de proiect prin care se
dovedeşte că este angajat cu
normă întreagă în cadrul
unei instituţii de drept public
de cercetare, conform
definiţiei de la pct. 3.1 și
înregistrarea REVISAL

Nume şi semnătură

Anexa 4.B
FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ/ PANEL
Competiţia POC-A.1-A.1.2.1- C- 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

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):
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Domeniul și subdomeniul de
specializare inteligenta sau sanatate

Scor
maxim
Criteriu
nepond
erat
1. Relevanţa proiectului
10
1.1. Aportul ştiinţific şi/sau de inovare a proiectului
2
1.2.Viabilitatea implementării proiectului prin obţinerea de
2
rezultate aplicabile în economie
1.3. Contribuţia proiectului la dezvoltarea activităţilor de
2
CDI în întreprindere
1.4. Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care
2
să răspundă unei probleme/nevoi/oportunităţi identificate
într-un anumit domeniu/sector economic
1.5. Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul
2
întreprinderii datorită proiectului

Scor
maxim
(pondere
x4)
40
8
8
8
8

8

Scor
Scor
obţinut final
nepond
erat

Scor
maxim
Criteriu
neponde
rat
2. Calitatea şi maturitatea proiectului
10
2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare
2
şi scopul proiectului
2.2. Nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, bugetul
2
proiectului/ Analiza rezonabilițății valorilor cuprinse în
bugetele orientative din Cererea de finanțare
2.3. Metodologia de implementare a proiectului şi
2
riscurile asumate
2.4. Capacitatea de implementare a proiectului
2
2.5. Calitatea Planului de afaceri
2

Criteriu
3. Sustenabilitatea proiectului şi capacitatea
solicitantului de operare
3.1. Sustenabilitatea financiară a propunerii
3.2. Contribuția la dezvoltarea durabilă și la egalitatea
de șanse
3.3. Corelarea datelor financiare
3.4. Nivelul de cooperare
3.5. Sustenabilitatea instituţională administrative

Scor
maxim
(pondere
x3)
30
6

Scor
Scor
obţinut final
nepond
erat

6

6
6
6

Scor
maxim
nepond
erat

Scor
maxim
(pondere
x3)

10

30

2
2

6
6

2
2
2

6
6
6

Scor
Scor
obţinut final
neponde
rat

BONUS
Daca propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, unuia dintre
sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definte de Stategia de Competitivitate
- se acordă un bonus de 5 puncte. (Anexa 3.1)
Se va analiza justificarea din capitolul " Justificarea şi contextul “
TOTAL (CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:
Nume şi semnătură/i

Scor

