Anexa 5 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 competiție

POC-A.1-A.1.2.1- D- 2015
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și
dezvoltării afacerilor

Denumirea programului operaţional:

Acțiune 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 nou-înființate inovatoare

Termen limită pentru înregistrarea şi 11 august 2015, ora 16
transmiterea propunerilor
107 mil.lei
Buget
Obiective
Introducerea inovării în întreprinderile nou-înființate
inovatoare, pentru dezvoltarea de produse şi/sau procese
noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și
comercializării. Valorificarea unor rezultate de
cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de
pornire pentru dezvoltarea acelor produse (bunuri sau
servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca
fiind cerute de piață pe bază de pre-comenzi sau precontracte ferme deținute de aplicant.
Solicitanți eligibili

a) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform
prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile
comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare. Solicitanții
sunt întreprinderi mici (în această categorie fiind
incluse și microîntreprinderile) care îndeplinesc
criteriile din ghidul solicitantului secțiunea D

Valoarea asistenţei financiare
nerambursabile:

Durata proiectelor

b) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform
reglementărilor specifice similare celor menționate
la punctul a) din alte state membre UE.
max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro)
pentru regiunea București-Ilfov
şi
max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane
euro) pentru celelalte regiuni ale României
max. 24 luni
Fişa pentru verificarea formală și verificarea
eligibilităţii (Anexa 5.A)
Fişa de evaluare (Anexa 5.B)

Criterii de eligibilitate, evaluare și În cazul în care Raportul de documentare cu opinie
selecție
scrisă (RDOS) nu este prezentat în etapa de
eligibilitate, evaluare/selecție, el trebuie adus în cel
mult 6 luni de la depunerea propunerii de proiect. În
cazul în care raportul este negativ, contractual de
finanțare se reziliază
www.poc.research.ro
Link-uri utile
1. Ghidul Solicitantului – secțiunea E

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)”

Anexa 5.A
FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ȘI A ELIGIBILITĂȚII
Competiţia POC-A1-A1.2.1-D-2015

Nume, prenume evaluator ____________________________________ Data ___________

DATE DE IDENTIFICARE a propunerii de proiect
Număr de înregistrare (ANCSI-OI):
Cod SMIS
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Categoria de proiect
Domeniul și (subdomeniul) de
specializare inteligentă/sănătate

ID:

CRITERII DE VERIFICARE FORMALĂ

DA

NU

Observaţii

1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul competiţiei
2 Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă
modelul standard
3. 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:
Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea (anexa 2.1.5)
Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări din
fonduri publice (anexa 2.2)
Declaraţia de certificare a aplicaţiei (anexa 2.3)
Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA
aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre
finanţare din instrumente structurale (unde este cazul) (anexa 2.4)
Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul
unui litigiu (anexa 2.5)
Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în
categoria întreprinderilor mici (anexa 2.6)
Declaraţie pe proprie răspundere in vederea certificării efectului
stimulativ (anexa 2.7)
Declaraţia privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere
nou-înființată inovatoare (anexa 2.10)

Declarație pe proprie răspundere privind valoarea precomenzilor și
contractelor brevetului (anexa 2.11)
Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru teren (unde este cazul)
valabil 12 luni de la data depunerii applicației de finanțare
Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la
competiţia POC-A1-A1.2.1-2015-1, precum şi a contribuţiei financiare
a solicitantului pentru proiect
Document de proprietate al imobilului/contract concesiune/contract de
închiriere (contractul de concesiune/ chirie trebuie să acopere durata de
inplementare și durabilitate a proiectului)
Contract de închiriere pentru spaţii/imobile în care să nu existe clauze
care să afecteze activitățile proiectului
Plan de afaceri (pe CD-ROM, 3 exemplare) (anexa 5.4)
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative
din cererea de finanţare (pe hârtie şi înregistrată pe CD-ROM, 3
exemplare) (anexa 4)
Notă justificativă prin care se demonstrează îndeplinirea condiţiei că
"Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel
puțin 10% din costurile totale de operare în cel puţin unul din ultimii 3
ani"
Drept de proprietate asupra unui rezultat de cercetare conform
condițiilor din ghid
Certificatul constatator de la Registrul Comerţului
Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului ( încărcat în RPC)
Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital
social ( încărcat în RPC)
Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei ( încărcat în RPC)
Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcţionare),
inclusiv Contul de Profit şi Pierdere; se admite şi întreprinderea nou
înfiinţată care nu are bilanţ ( încărcat în RPC)
CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
1. Solicitantul de finanțare este este înregistrat în România sau într-un stat
membru al UE, entitate cu personalitate juridică constituită conform
Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau
legilor echivalente din statul membru UE
(Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului)
2.
Solicitantul este întreprindere mică. (microîntreprinderile intră în
această categorie) (anexa 2.6)
3. Solicitantul

DA

NU

Observaţii

-este înființat cu maximum 5 ani înainte de anul depunerii propunerii de
proiect,
-nu a fost cotată în lista oficială a unei burse de valori și să nu fi distribuit
profit,
- nu s-a format printr-o fuziune, (anexa 2.10)
4.Solicitantul nu a mai primit ajutor pentru întreprindere nou-înființată.
Întreprinderile care au beneficiat de asistență financiară nerambursabilă
pentru întreprinderi nou create inovatoare prin operațiunea O233
„Promovarea inovării în cadrul întreprinderii” în cadrul Axei 2 din POSCCE în perioada de programare 2007-2013, nu sunt eligibile. (anexa 2.10)
5.Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin
10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul
unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului.
Se justifică prin: bilanț/balanță din care să se evidențieze cheltuielile pentru
cercetare-dezvoltare însoțite de ii) Notă justificativă care să evidențieze
corelația între activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate (însoțite de
rezultatele acestora) și cheltuielile de la punctul i))
6.Solicitantul nu se află într-una din situaţiile descrise în Anexa 2.1.5declarația de eligibilitate din Ghidul solicitantului. (Anexa 2.1.5).
7. Datele referitoare la întreprinderea solicitantă să fie înregistrate și
actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare (cu excepția
solicitanților din alt stat membru UE), şi anume:
 Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerţului cu
informaţii despre acţionari, capital social
 Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei
 Situații financiare pe ultimii 3 ani
8. Solicitantul deţine Drept de proprietate asupra unui rezultat definit in
ghid
9. Intreprinderea solicitantă dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare
activitatea.
ELIGIBILITATEA PROIECTULUI, ACTIVITĂȚILOR,
CHELTUIELILOR
Proiectul, activitatile și cheltuielile proiectului respectă criteriile din Ghid
capitolul 2.2 Eligibilitatea proiectului 2.3 Activități eligibile și
2.4Prevederi privind eligibiliatea cheltuielilor,
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei
mediului, eficienţei energetice (teme orizontale) şi al achiziţiilor

Nume, prenume şi semnătură

ANEXA 5.B
FIȘA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ/PANEL
Competiţia POC-A1-A1.2.1-D- 2015

Nume, prenume evaluator/i ____________________________________ Data ___________

DATE DE IDENTIFICARE
Număr de înregistrare (ANCSI-OI):
Cod SMIS
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Categoria de proiect
Domeniul de specializare
inteligentă/sănătate

ID:

I. CRITERII ELIMINATORII
CRITERII ELIMINATORII

DA

1.Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau
sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului
2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C <9%)
Comentarii

ATENȚIE!

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

NU

CRITERIUL 1. RELEVANŢĂ

CRITERIU

Scor
max.
Neponder
at

Pondere
(x4)
scor
max

1.Relevata proiectului

10

40

2

8

2

8

1.3 Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii

2

8

1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza
rezultate CD și capacitatea de a coopera cu alte organizații de
cercetare, alte întreprinderi/instituții din același sector sau alte
sectoare/domeniu CD

2

8

1.5 Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul
întreprinderii.

2

8

1.1 Caracterul inovator al proiectului și contribuția acestuia la
dezvoltarea sectorului economic la care se adresează
rezultatul proiectului pornind de la utilizarea rezultatelor de
cercetare
1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității
întreprinderii

Scor
neponder
at
obţinut

Sco
r
fina
l

CRITERIUL 2. CALITATE ȘI MATURITATE
Scor
max. nepondera
t

Ponde
re (x3)
scor
max.

10

30

asupra

2

6

2.2. Corelarea între activităţile propuse, resursele
necesare şi scopul proiectului

2

6

2.3. Metodologia de implementare a proiectului si
riscurile asumate

2

6

CRITERIU

2. Calitatea şi maturitatea proiectului
2.1. Impactul finanţării
competitivităţii întreprinderii

nerambursabile

Scor neponderat
obţinut

Scor final

2.4. Coerenţa şi maturitatea proiectului

2

6

2.5. Capacitatea de implementare a proiectului

2

6

CRITERIUL 3. SUSTENABILITATE ŞI CAPACITATEA DE OPERARE
Scor
max.
neponder
at

Ponder
e (x3)

3. Sustenabilitatea proiectului şi capacitatea solicitantului
de operare

10

30

3.1 Sustenabilitate financiară

2

6

3.2 Calitatea planului de afaceri

2

6

3.3 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele, tehnologiile,
serviciile rezultate prin implementarea proiectului şi estimarea
financiară a veniturilor şi cheltuielilor a fost realizată în
concordanţă cu aceasta

2

6

3.4 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului

2

6

3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității
de șanse

2

6

CRITERIU

scor
max.

Scor
neponder
at
obţinut

BONUS:
BONUS
Dacă propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, de tip
produs/proces/tehnologie unui sector economic competitiv sau cu potențial de
creștere, astfel cum au fost identificate în Strategia de Competitivitate 2014-2020, se
va acorda un bonus de 5 puncte.
Anexa 3.1
TOTAL( CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:
Nume prenume şi semnătură/i

Scor

Sco
r
fina
l

