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Obiective

Obiectivul apelului - Sprijinirea IMM-urilor care realizează 
activităţi specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal 
demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept 
de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare 
inteligentă 

Obiectivul proiectului (subiect al CF)  - Realizarea unei cercetări 
inovative cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare 
de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL 5, în vederea  demonstrării 
funcționalității unui anumit concept de produs, serviciu sau 
proces care poate fi realizat și pus pe piață



Domeniile de specializate inteligenta ptr regiunea
Bucuresti-Ilfov cf. Anexa 2 a la Ghidul Solicitantului (GS)

• Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)

• Industrii culturale și creative

• Sisteme și componente inteligente (electronica, 
optoelectronica, mecatronica, microelectronica etc.)

• Materiale avansate

• Noi alimente si siguranță alimentară 

• Sănătate



Nivel de Maturitate Tehnologică (TLR)
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0413.3-EGuide-04 

TRL 1 - Principii de bază observate 

TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic 

TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile 
critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental 

TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în 
condiții de laborator 

TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în 
condiții relevante de funcționare (mediul industrial) 

TRL 6 - Demonstrarea functionalității modelului în condiții relevante 
de funcționare (mediul industrial) 

TRL 7 - Demonstrarea functionalității prototipului în condiții 
relevante de funcționare 

TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate 

TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul
operațional



Tip apel – necompetitiv

• Data și ora dechiderii apelului de proiecte:  27.06.2022, ora 
12:00:00

• Data și ora închiderii apelului de proiecte: 27.07.2022, ora 
12:00:00.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația 
electronică MySMIS, disponibilă la adresa web 
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul mai sus 
menționat

Alocarea totală ptr regiunea Bucuresti-Ilfov: 2,350 mil Euro 
(FEDR+BS)

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis


Ajutorul de MINIMIS pentru Proof of Concept

Ordin MDLPA nr.4003/2020 consolidat (Ordin MDLPA 635/2022) 
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele
conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în
cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Ordinul MDLPA nr. 1056/2022 privind aprobarea Ghidului
Solicitantului — Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru
apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 — “Proof of 
Concept”

Valoarea ajutorului de minimis (3 ani fiscali consecutivi) nu 
poate fi mai mica de 25.000 euro și mai mare de 200.000 euro



Eligibilitate solicitant (1)

• Societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind
societățile

• Societățile cooperative înființate în conformitate cu Legea
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, 

• Acestea se încadrează în categoria IMM-urilor
(microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) 
în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și
completările ulterioare

• Solicitantul trebuie să rămână încadrat în categoria IMM pe 
tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare



Eligibilitate solicitant - (2)

• Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi 
acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o 
perioadă de 3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 de euro, 
echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data 
acordării ajutorului. 

• IMM-uri – Se va acorda atenție la aplicarea corectă a 
prevederilor Legii 346/2004, în special în ceea ce priveşte 
identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu 
întreprinderea solicitantă.

• Ghidul privind definirea IMM-urilor, - Manualul utilizatorului 
pentru definiția IMM-urilor 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachme
nts/1/translations/ro/renditions/native

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/ro/renditions/native


Eligibilitate solicitant (3)

• IMM-ul a desfășurat activitatea pe o perioadă de minim un
an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare și
nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii
cererii de finanțare

Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară:

• contribuția proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă 
a proiectului;

• finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă e cazul 

• resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile rambursării ulterioare



Eligibilitate solicitant (4)

• Reprezentantul legal al IMM-ului nu se încadrează în situațiile
de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate (anexa 1-
1 la GS)

• Cel puțin un membru al echipei propuse pentru 
implementarea proiectului are calificare specifică de tip 
Doctorat/PhD/ cercetător/ profesor universitar in domeniul 
de activitate in care se dezvoltă conceptul sau există un 
parteneriat cu o entitate de cercetare (Instituție de 
cercetare/ Universitate/ etc) pentru a sprijini implementarea 
proiectului



Eligibilitate solicitant (5)

Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii (imobil) 

• dreptul de proprietate privată, 

• dreptul de concesiune, 

• dreptul de superficie, 

• dreptul de uzufruct, 

• dreptul de folosinţă cu titlu gratuit,

• dreptul de folosință ce rezultă dintr-un contract de închiriere 
/locațiune sau dintr-un împrumut de folosință (comodat)

• Proiectul se poate implementa in urban si in rural



Eligibilitatea proiectului și a activităților (1)

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din 
situațiile următoare: 

• se pornește de la un demonstrator experimental de laborator 
(TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ 
printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o 
etapă de dezvoltare)

• se pornește de la un demonstrator experimental de laborator 
(TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ 
printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un 
ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a 
condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape 
de dezvoltare);



Eligibilitatea proiectului și a activităților (2)

La momentul depunerii CF - nivelul initial de dezvoltare tehnologică 
al conceptului este TRL3

Documente solicitate ptr a demonstra TRL 3:

• Raport privind prezentarea ipotezelor cercetării și a rezultatelor ce 
se așteaptă a fi obținute; și/sau

• Studii analitice și experimentale la scară de laborator; și/sau

• Rezultatele testelor de laborator

• Diferența principală între TRL 4 și TRL 5 este creșterea fidelității 
testelor de laborator în raport cu sistemul real, respectiv cu 
condițiile reale de operare. Sistemul testat este foarte apropiat de 
prototip.



Eligibilitatea proiectului și a activităților (3)

• Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost 
demarate procedurile de achiziţie publică înainte de 
transmiterea cererii de finanțare, cu excepţia celor permise de 
prezentul ghid.

• Investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de 
activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de 
lucru identificat ca loc de implementare

• Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea 
contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023 
sau prevederile schemei de ajutor de minimis.



Tipuri de cheltuieli eligibile (1)

Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condițiilor
menționate în Ghidul solicitantului :

a) cheltuieli cu active corporale ;

b) cheltuieli cu active necorporale;

c) cheltuieli generale de administrație;

d) cheltuieli pentru consultanță;

e) cheltuieli salariale;

f) cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;

g) cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;

h) cheltuieli cu servicii- inclusiv servicii pentru inovare ; 



Limite ale unor cheltuieli eligibile (2) 

Activele corporale (echipamente tehnice, maşini,
instalaţii şi utilaje, etc) si activele necorporale strict
necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului

Maxim 50% din valoarea
solicitată a ajutorului de
minimis.

Cheltuieli pentru consultanță Maxim 10% din valoarea
solicitată a ajutorului de
minimis

Cheltuieli generale de administratie Maxim 15% din valoarea
solicitată a ajutorului de
minimis

Onorarii/Venituri asimilate salariilor pentru experții
proprii/cooptați

Maxim 30% din valoarea
solicitată a ajutorului de
minimis

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru
proiect

Maxim 5000 lei fara TVA -
trimestrial

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect,
care rezultă din obligațiile beneficiarului

Maxim 5000 lei fara TVA -



Documentele care compun dosarul cererii de finantare

• Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare
• Anexa nr. 1-1 – Declarație de eligibilitate
• Anexa nr. 1-2 – Declarație de angajament
• Anexa nr. 1-3 – Declarație privind încadrarea în categoria IMM
• Anexa nr. 1-3 a - Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate 

potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea 
întreprinderii în categoria IMM

• Anexa nr. 1-4 – Declarație de eligibilitate privind TVA
• Anexa nr. 1-5 – Plan de afaceri
• Anexa nr. 1-6 – Declarație modificări
• Anexa nr. 1-7 – Certificarea aplicației
• Anexa nr. 1-8 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Anexa nr. 2 - Lista sectoarelor pentru care nu se acordă  sprijin financiar 
• Anexa nr. 2 a – Lista domeniilor-subdomeniilor de specializare inteligentă si 

sanatate
• Anexa nr. 3 - Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității
• Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară
• Anexa nr. 5 – Clauze specifice



Alte CLAUZE specifice din Contractul de finantare – anexa 5
(1)

În cazul în care beneficiarul IMM desfășoară sau va desfășura 
activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de minimis 
obținut în cadrul prezentului Contract nu va fi utilizat într-un 
alt/alte domeniu/domenii de activitate (i.e. clasă/clase CAEN) 
decât cel/cele specificat/specificate în Anexa 2

Prin excepție de la prevederile art 12, alin (2) din condiții 
specifice POR,  solicitantul are obligația lansării achiziției 
principale de echipamente/servicii în cadrul proiectului în 
termen de maximum 4 luni de la intrarea în vigoare a 
Contractului de finantare



Alte CLAUZE specifice din Contractul de finantare – anexa 5
(2)

Dacă se demonstrează că premisele și/sau testarea modelului 
conceptual inovativ nu poate fi continuată, nefiind demonstrată 
funcționalitatea și/sau  validitatea  unui potențial produs, 
serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, poate 
înceta contractul de finanțare la finalul TRL 4, fără recuperarea 
finanțării nerambursabile acordate integral și/sau proporțional. 

În acest caz, beneficiarul are dreptul doar la cheltuielile directe 
ocazionate de activitățile realizate în cadrul proiectului pentru 
cealaltă etapă (TRL 5), cu excepția activelor corporale și 
necorporale.



Etape de evaluare ale CF 

1. Conformitate administrativă și eligibilitate CAE- cf anexei 3 la 
GS

2. Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului
ETF - cf anexei 4 la GS

Contractarea proiectelor ptr cele care au obținut cel 
puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se 

încadrează în alocarea financiară disponibilă se face 
în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute

3. Etapa precontractuală

4. Etapa de contractare OI/AM



Perioada de durabilitate – 3 ani (de la plata finala)

Solicitantul nu trebuie să:

• înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara
regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial
implementarea proiectului;

• realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de 
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;

• realizeze o modificare substanţială care afectează natura, 
obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina
subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia;



Vă multumim !

Str. Mihai Eminescu 163,

București

Email: helpdesk@adrbi.ro

www.adrbi.ro

mailto:helpdesk@adrbi.ro

