Apelul de proiecte POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – Proof of concept

Nr. ctr
1

2

3

Întrebare
Ref 1. In grila de evaluare tehnico financiara, se specifica:
3.1.1 "Dezvoltarea sau utilizarea conceptului favorizează:
(i) implementarea ISO/TR 22411:2008, ISO/IEC 10779:2008, ISO 23600:2007 sau
similar
sau
(ii) conduce la imbunatateste accesul și operarea unui produs/serviciu/proces de
către persoane cu dizabilităţi."
si
3.2.1 "Dezvoltarea sau utilizarea conceptului favorizează:
(i) implementarea ISO 14001, ISO 50001 sau similar
sau
(ii) conduce la imbunatatirea obiectivelor de perfomanta de mediu "
La aceste criterii se acorda punctaj doar daca dezoltarea sau utilizarea conceptului
favorizeaza implementarea ISO sau conduce la imbunatatirea accesului /
obiectivelor de mediu la nivelul beneficiarului sau se ia in considerare si
favorizarea implementarii ISO la nivelul clientului.
Ref. 2. In grila de evaluare tehnico financiara, se specifica:
2.2.3 Cel putin un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului
are calificare specifica de tip managementul afacerilor (business management) sau
echivalent
Am rugamintea sa clarificati daca exerienta in pozitie de conducere a unei afaceri
este considerata calificare specifica (la locul de munca). Exceptand diplome de
absolvire faculatate/master etc ce tip de documente doveditoare pot fi atasate
pentru a justifica “calificare specifica de tip managementul afacerilor sau
echivalent”. De exemplu: participarea la un curs de business management fara
obtinerea unei certificat de absolvire (ANC) ci doar a unei diplome de participare
este acceptat?
Legat de eligibilitatea cheltuielor, conform specificatiilor ghidului pentru categoria
de cheltuieli 12/subcategoria 45 –“ În cazul în care sunt eligibile cheltuielile
prevăzute la lit. b) şi c), nu sunt eligibile cheltuielile menţionate la categoria 25/
subcategoria 87”. Am rugamintea sa imi clarificati daca nu cumva este o eroare de
exprimare, daca in acest caz nu sunt eligibile cheltuieli salariale cu echipa de

Răspuns
Se ia în considerare impactul fie la nivelul beneficiarului de
finanțare, fie la nivelul clientului, fie în ambele situații, după
caz.

În sensul subcriteriului 2.2.3 din grila ETF, experienta in pozitie
de conducere a unei afaceri nu este considerata calificare
specifica de tip managementul afacerilor (business
management) sau echivalent.
Participarea la un curs de business management, fara
obtinerea unui certificat de absolvire, nu poate fi considerată
relevantă în sensul criteriului 2.2.3, având în vedere că
solicitantul nu ar putea demonstra calificarea specifică.

Precizarea din ghidul specific are scopul de a asigura separarea
clară a activităților și cheltuielilor bugetate în proiect.
Astfel, dacă echipa de proiect asigură managementul de
proiect respectiv consultanţă/ asistenţă juridică în scopul
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării

management de proiect sau niciun fel de cheltuiala salariala, nici pentru
cercetatori?
4

In Anexa 4 – Grila de evaluare tehnico financiara, la criteriul 4.4 ultimii 3 ani sunt:
2020, 2019 si 2018 iar la criteriul 4.5 ultimii 3 ani sunt 2022,2021 si 2020. Am
rugamintea sa imi clarificati daca sunt corect specificati pe fiecare criteriu acesti
ultimi 3 ani sau este o eroare de redactare.

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
atunci nu ar putea fi considerată eligibilă cheltuiala cu serviciile
de consultanță externă pentru aceleași activități.
Pentru acest apel de proiecte, ”ultimii 3 ani” reprezintă
perioada
2020-2022 pentru ambele criterii (4.4 și 4.5)

4.4 - Dovadă că în ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) întreprinderea a fost implicată
în (…)
4.5 Dovada ca in ultimii 3 ani (2022, 2021, 2020) compania a aplicat pentru (…)
5

[Propunere]
Eliminarea principiului de evaluare „primul venit, primul servit” și eliminarea
sintagmei „acest apel de proiecte este de tip non-competitiv”

Potrivit secțiunii 2.1. ”Ce tip de apel de proiecte se lansează?”,
Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul
venit, primul servit.
Astfel, proiectele intră în procesul de evaluare și selecție, în
ordinea depunerii.
In functie de cuantumul finanțărilor solicitate în cadrul
proiectelor depuse, raportat la alocarea financiară disponibilă,
pentru proiectele care nu se încadrează în 120% din alocare
nu se va demara procesul de evaluare și selecție (fiind incluse
în lista de rezervă).
Pragul de calitate, eliminatoriu, este stabilit la 70 de puncte.
Astfel, proiectele care obțin mai puțin de 70 de puncte sunt
respinse de la finanțare.
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[Propunere]
Eliminarea depunctării în cazul solicitării de clarificări din partea experților
evaluatori tehnici. Ghidul solicitantului menționează că „experţii evaluatori (...) pot
solicita o singură clarificare privind cererea de finanţare, cu depunctarea
corespunzătoare la criteriile care au necesitat clarificari”.
Adaptarea duratei de implementare a proiectelor față de cea inițială de 24 de luni.
În multiple documente aferente apelului (Planul de afaceri, Grila de evaluare) se
menționează o durată de implementare a proiectelor de maximum „24 de luni”, în

Precizarea din ghidul specific are rolul de a evita situația în
care, cu ocazia clarificării, solicitantul aduce îmbunătățiri
semnificative asupra proiectului, respectiv asupra aspectelor ce
fac obiectul evaluării și punctării.
Potrivit condiției de eligibilitate aplicabile acestui apel,
perioada de implementare nu poate depăși 31 decembrie
2023.
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contextul în care Ghidul solicitantului menționează că „Perioada de realizare a
activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește
data de 31.12.2023”.
Clarificarea înțelegerii noțiunii de „proiect” în cadrul criteriului 4.4: „pentru 1
proiect obtine 3 puncte, pentru 2 proiecte obtine 5 puncte , pentru 3 proiecte
obține 7 puncte, pentru 4 proiecte obtine 9 puncte, pentru 5 sau mai multe
proiecte din care cel puțin unul este finanțat prin mecanismele enunțate la pct. (ix)
primește 10 puncte.”
De asemenea, vă rugăm să ne precizați care sunt cerințele pe care experții
evaluatori le îndeplinesc și dacă evaluarea va fi realizată de „evaluatori
independenți puși la dispoziție de către Comisia Europeană” (cf. adresa nr.
122416/12.10.2021). În cazul în care evaluarea nu va fi realizată de „evaluatori
independenți puși la dispoziție de către Comisia Europeană” vă rugăm să ne
precizați ce tip de experți vor fi utilizați în procesul de evaluare.
Cum este definit conceptul de inovare in cadrul unei companii care dezvolta un
model conceptual inovativ?
Se refera la un process cu totul nou in cadrul intreprinderii sau se analizeaza fluxul
tehnologic pentru demonstrarea functionalitatii modelului conceptual cat si
inovarea pe piata relevant?
Totodata piata relevata inseamna segmentul de piata la care se raporteaza
intreprinderea?

În sensul criteriului 4.4., pentru calcularea punctajului, fiecare
activitate reprezintă un proiect.

Evaluarea tehnică și financiară va fi realizată de experți
independenți puși la dispoziție de Comisia Europeană.

Introducerea unui proces nou in companie nu este suficient
pentru a asigura eligibilitatea proiectului în cadrul acestui apel.
Criteriul de eligibilitate este: Proiectul urmărește creșterea
gradului de inovare a companiei prin implementarea sau
dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)
în domeniile de specializare inteligentă regionale detaliate în
cadrul Anexei 2.a la prezentul Ghid.
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);
(Vezi GS – pg 10-12)
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In cazul unui parteneriat cu o Universitate, se pot deconta cheltuilelile cu expertii,
fara a fi necesar a se angaja in cadrul firmei?
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In cazul grilei de punctaj:
1. punctul 3.1.1 modelul conceptual sau functionalitatea modelului
conceptual ar trebui sa faciliteze accesul si persoanelor cu dizabilitati?
2. Punctul 3.1.2 modelul conceptual sa conduca la dezvoltarea de noi produse
si servicii care sa poata fi utilizate si de catre personae cu dizabilitati?
3. punctul 3.2.1 se refera la obtinerea de catre solicitant a unei certificari de
calitate de mediu sau sa prezente reducere unui consum de energie
electrica prin achizitia de echipamente tehnologice?
4. punctul 4.4 in cazul in care firma a realizat activitati de cercetare din surse
propria, ce documente sunt necesare a se anexa la depunerea cererii de
finantare ?
5. - punctul 5 se aplica tuturor proiectelor aplicante?

Da, prin orice formă de colaborare stabilită în condițiile legii.

1.

Da

2.

Da

3.

Acordarea punctajului se va realiza în funcție de
măsura în care proiectul creează premize pentru
implementarea standardelor sau imbunatatirea
obiectivelor de perfomanta de mediu, fie la nivelul
solicitantului, fie la nivelul clientului/utilizatorului
produsului (bun sau serviciu) nou sau substantial
îmbunătățit rezultat din dezvoltarea conceptului
inovativ, după cum se descrie în planul de afaceri și
cererea de finanțare.

4.
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In cadrul apelului Proof of Concept finantarea nerambursabila este compusa doar
din ajutor de minimis sau are si componenta din FEDR?
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Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte (pag. 5)
”Documentele acceptate, ce trebuie depuse odată cu cererea de finanțare, care
atesta nivelul de dezvoltare tehnologică TRL 3 sunt:
•
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 pentru determinarea parametrilor de
interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.”
Intrebarea:
Vă rugăm să clarificați cine poate fi emitentul documentelor acceptate pentru
atestarea nivelului TRL la care se afla proiectul depus.

Solicitantul va depune orice documente (e.g.
contabile) care sunt în măsură să demonstreze
realizarea activităților relevante.
5. Da
Finanțarea nerambursabilă este acordată sub formă de ajutor
de minimis (constituit din contribuția din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) și contribuția de la bugetul de stat
al României).
Emitentul este entitatea care a dezvoltat conceptul până la
gradul TRL 3.
Dacă solicitantul a desfășurat cercetare internă, va dovedi
aceasta cu documentele contabile din anul precedent din care
să reiasă că a desfășurat cercetare. În acest caz emitentul este
chiar solicitantul.
Dacă solicitantul a avut contract de cercetare care a dezvoltat
conceptul până la nivelul de dezvoltare tehnologică (TRL) 3, va
dovedi aceasta cu contractul de cercetare cu organizația de
cercetare. În acest caz emitentul va fi organizația de cercetare

care a desfășurat cercetarea în contractul respectiv. Contractul
va dovedi legătura solicitantului cu emitentul documentelor.
Dacă solicitantul a cumpărat drepturile de utilizare a
tehnologiei dezvoltată la nivel TRL 3, emitentul este vânzătorul
conceptului, aflat la TRL 3, iar legătura cu solicitantul va fi
dovedită cu contractul de vânzare cumpărare.
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Vă rugăm să clarificați dacă situația în care solicitantul demonstrează la momentul
depunerii cererii de finanțare că nivelul de dezvoltare tehnologică inițial al
conceptului este TRL4 și dorește să parcurgă doar etapa de maturitate tehnologică
de la nivelul 4 la nivelul 5, constituie o tipologie de investiție eligibilă în accepțiunea
elaboratorului ghidului
1.7 Indicatorii suplimentari de proiect (pag. 6)
”Numărul parcurs de etape specifice de validare a ipotezelor si testare a modelului
conceptual propus pe baza planului de lucru prezentat la finalul perioadei de
implementare a proiectului (etapele de TRL 4, respectiv 5)”
”Numărul de diseminări ale metodologiei utilizate și ale rezultatelor obținute în
cadrul proiectului, prin orice mijloace, până la finalul exercițiului financiar ulterior
anului fiscal în care se finalizează implementarea proiectului (ex. prin publicații sau
evenimente științifice, academice sau cu scop de crowdfunding, marketing etc., prin
orice canale de comunicare etc.) – solicitantul va detalia în cadrul cererii de
finanțare”
Pentru claritate si înțelegerea și aplicarea unitară a acestei prevederi, consideram
oportună clarificarea acesteia, după cum urmează:
a) Pentru primul indicator suplimentar, se va lua în considerare la numărătoarea
nivelurilor etapa TRL3 (având în vedere că demonstrarea ei încă de la
momentul depunerii este o condiție obligatorie ) sau numărul parcurs de
etape se va cuantifica doar începând cu etapa TRL4?
b) Pentru cel de-al doilea indicator suplimentar se va clarifica dacă cuantificarea
indicatorului este strict legată de precizările din cadrul planului de afaceri sau
și de elementele bugetate in bugetul cererii de finanțare?
c) Tot în legătură cu cel de-al doilea indicator, este acesta legat și
interdependent de tipul de cheltuieli prevăzute în categoria 8- cheltuieli de
informare, comunicare și publicitate, subcategoria 19- cheltuieli de
promovare a rezultatelor proiectului?

Dacă solicitantul demonstrează la momentul depunerii cererii
de finanțare că nivelul de dezvoltare tehnologică inițial al
conceptului este TRL4 și dorește să parcurgă doar etapa de
maturitate tehnologică de la nivelul 4 la nivelul 5, aceasta nu
constituie o tipologie de investiție eligibilă în accepțiunea GS.
a) Parcurgerea unei etape reprezintă trecerea de la TRL 3 la
TRL 4. Parcurgerea a două etape reprezintă trecerea de la
TRL 3 la TRL 5.
b) Dacă în cererea de finanțare / planul de afaceri, sunt
descrise activități ce presupun costuri, cum sunt
majoritatea celor exemplificate, atunci se va ține seama și
de elementele bugetate in bugetul cererii de finanțare.
Dacă solicitantul demonstrează în mod rezonabil că poate
face diseminare fără costuri, de asemenea se va accepta.
c) Da

d) Sunt acceptate inclusiv activități de diseminare fără o
componentă academică/ de cercetare.
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d) De asemenea, vă rugăm să clarificați dacă sintagma ”prin orice mijloace”
trebuie înțeleasă în sensul unei diseminări în publicații și prin intermediul
unor evenimente științifice de specialitate din mediul academic/de cercetare
(așa cum se înțelege din exemplele furnizate: ”publicații sau evenimente
științifice sau academice, canale de specialitate”) sau se pot accepta inclusiv
activități de diseminare fără o componentă academică/de cercetare (spre
exemplu simple expuneri în media)
Cuantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de
proiecte (pag. 7)
„Astfel, indiferent de fluctuațiile valutare ale cursului de schimb, la momentul
acordării ajutorului, valoarea nerambursabilă solicitată nu trebuie să depășească
valorile maxime eligibile mai sus menționate, in caz contrar proiectul va fi respins.”
În cadrul ghidului se menționează doar valorile minime și maxime pentru asistența
financiară nerambursabilă (25.000 euro și 200.000 euro). Vă rugăm să clarificați la
ce valoarea maximă eligibilă se face referire?
Cuantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de
proiecte (pag. 7)
”Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se
actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de
actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.”
Vă rugăm să clarificați dacă se face referire și la alte tipuri de ajutoare sau în cadrul
acestui apel se pot acorda ajutoare de minimis eșalonat.
Cuantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de
proiecte (pag. 7)
”În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul
maxim menţionat 200.000 eur, respctiv 100.000 eur, solicitantul poate beneficia de
prevederile prezentei scheme, numai dacă își ajustează acea parte din finanţarea
nerambursabilă solicitată care nu se încadrează în plafonul de minimis, până la data
acordării ajutorului.”
În cazul în care se constată, ulterior finalizării etapei precontractuale (la semnarea
contractului de finanțare la OI, după ce este semnat de către AM), că prin acordarea
unor ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat 200.000 eur,
respectiv 100.000 eur, vă rugăm să clarificați dacă solicitantului îi este permisă
operarea de modificări la bugetul cererii de finanțare înaintea semnării contractului
de finanțare?

Limitele valorice se referă exclusiv la valoarea finanțării
nerambursabile solicitate (minimum 25.000 euro și maximum
200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro,
valabil la data lansării apelului de proiecte).

În cadrul acestui apel, ajutorul de minimis se consideră acordat,
într-o singură tranșă, la semnarea contractului de finanțare.

Da. Oricând până la momentul acordării ajutorului (i.e. intrării
în vigoare a contractului de finanțare),
solicitantul are obligația de a aduce la cunoștința OI/AM orice
informație relevantă în scopul determinării corecte a
cuantumului ajutorului de minimis care i se poate acorda.
În plus, subliniem prevederile contractului de finanțare
(Condiții specifice aplicabile PI 1.1.), Art 1 alin (3) - Dacă,
oricând în perioada de implementare și respectiv durabilitate a
proiectului, se constată că nu a fost respectată regula de cumul
pentru acordarea ajutorului de minimis, la momentul solicitării
și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau
incorecte furnizate de către solicitant/membrii parteneriatului,
beneficiarul/beneficiarii ajutorului de minimis fiind îndreptățiții
la o valoare mai mică a ajutorului acordat, contractul de
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Valoarea minimă și maximă a finanţării nerambursabile ce poată fi acordată în
cadrul prezentului apel (pag. 8)
„Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 euro,
echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de
proiecte. [...] luând în considerare cursul valutar INFOREURO din luna aprilie 2022,
respectiv 4,9477 RON/EUR.”
Având în vedere lansarea apelului de proiecte NR. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 –
Proof of Concept în data 24.05.2022 prin ordinul MDLPA nr 1056/24.05.2022, vă
rugăm să clarificați care este cursul de schimb Inforeuro care se va folosi în cadrul
procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul
prezentului apel. cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de
proiecte – mai 2022 – 4,9479 ron/euro sau cursul valutar INFOREURO din luna
aprilie 2022, respectiv 4,9477 ron/eur
Sectiunea 2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului
apel de proiecte? (pag. 10)
”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 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);”
Vă rugăm să clarificați dacă formularea „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” se referă la
performanță tehnologică sau la testare în condiții reale, situație în care ne-am afla
la TRL 7
Eligibilitatea solicitanților (pag. 21, 22)
”2.Societatea/societatea cooperativă a desfășurat activitatea pe o perioadă
corespunzătoare unui 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, cu excepția suspendării
activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.”
„Pentru situația suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, solicitantul va prezenta acte

finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată
integral.
Cursul precizat de GS, respectiv 4,9477 RON/EUR

Precizarea din ghid nu se referă la testarea în condiții reale.

Suspendarea pe perioada stării de alerta trebuie sa fie în mod
obligatoriu cauzată de starea de alerta instituită prin
prevederile legale.

doveditoare de înregistrare a suspendării temporare a activității la ONRC pentru
perioada respectivă”
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Vă rugăm să clarificați dacă suspendarea pe perioada stării de alerta trebuie sa fie
în mod obligatoriu cauzată de starea de alerta instituită prin prevederile legale sau
se pot accepta și alte motive de suspendare a activității care au avut loc în cadrul
perioadei stării de alertă fără legătură directă cu Pandemia generată de virusul
SARS-CoV-2
Eligibilitatea solicitanților (pag. 23)
”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”
Vă rugăm să clarificați dacă entitatea de cercetare (Instituție de cercetare/
Universitate/ etc) cu care se inițiază parteneriatul în vederea sprijinirii
implementării proiectului trebuie să aparțină domeniului de activitate in care se
dezvoltă conceptul. Propunem reformularea în sensul specificării exprese a acestei
condiții, pentru a evita formule parteneriale realizate exclusiv în considerarea
îndeplinirii unui criteriu de eligibilitate formal.
Planul de achizitii trebuie sa contina si achizitiile de materii prime si materiale?
Categorii de cheltuieli eligibile (pag. 29)
Categoria 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcategoria 45 cheltuieli pentru consultanță:
Cheltuielile pentru consultanţă sunt eligibile în limita maximă a 10% din valoarea
solicitată a ajutorului de minimis.
Vă rugăm să clarificați dacă limita maximă a 10% din valoarea solicitată a ajutorului
de minimis aferentă cheltuielilor pentru consultanță, se referă la valoarea eligibilă
sau la valoarea nerambursabilă.
Daca avem un brevet depus in 2018, prin grant de cercetare, pe persoana fizica
alaturi de USAMV, TRL4, inca neacordat brevetul; poate fi obiectul activităților de
r&d pt a ajunge la TRL6?
În cadrul categoriei de cheltuieli eligibile „29 - cheltuieli cu servicii” / „122 –
cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării” se pot include „cheltuieli cu servicii
de consiliere referitoare la utilizarea standardelor” furnizate de operatori străini,
în condițiile în care nici un operator român specializat nu abordează încă
standardul respectiv?

Existența unui parteneriat cu o entitate de cercetare în scopul
sprijinirii implementării proiectului propus, ar avea rațiune și ar
fi acceptabil în sensul respectării condiției de eligibilitate, doar
în cazul în care entitatea de cercetare activează în domeniul în
care se dezvoltă conceptul.

Da, dacă sunt necesare în proiect.
Conform prevederilor ghidului, valoarea eligibilă totală (grant +
contribuție proprie) a cheltuielilor pentru consultanță trebuie
să reprezinte maximum 10% din valoarea totală a ajutorului de
minimis solicitat, adică din valoarea finanțării nerambursabile
totale solicitate.

În cadrul acestui apel, sunt finanțabile doar proiectele ce vizează
trecerea de la TRL 3 la TRL 4 sau TRL 3 la TRL 5.
Achizițiile de servicii se vor desfășura conform reglementărilor
specifice aplicabile, în vigoare.
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Categorii de cheltuieli eligibile (pag. 29)
Categoria 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcategoria 45 cheltuieli pentru consultanță:
Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
a)
plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare si a
tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia inclusiv plan de marketing;
b)
plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului
c)
serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, dacă este cazul
În cazul în care sunt eligibile cheltuielile prevăzute la lit. b) şi c), nu sunt eligibile
cheltuielile menţionate la categoria 25/ subcategoria 87.
Coroborat cu observațiile de la categoria 25 - Cheltuieli salariale, subcategoria 87 Onorarii/Venituri asimilate salariilor pentru experții proprii/cooptați (ilustrate mai
jos), vă rugăm să precizați dacă modalitatea în care ar trebui înțeleasă sintagma ”În
cazul în care sunt eligibile cheltuielile prevăzute la lit. b) şi c), nu sunt eligibile
cheltuielile menționate la categoria 25/ subcategoria 87” este aceea că pentru
solicitanții de finanțare care au un contract de management de proiect prin care
realizează serviciile de consultanță/asistenţă juridică și de management de proiect,
prin intermediul unei firme de consultanță nu se pot bugeta și deconta și
Salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii ce sunt direct
implicați în dezvoltarea conceptului inovativ.
Cele două categorii de cheltuieli nu ar trebui să se excludă, întrucât serviciile de
consultanță în domeniul managementului proiectului și consultanța juridică nu se
suprapun cu serviciile oferite de către experții proprii care sunt direct implicați în
dezvoltarea conceptului inovativ (cercetare dezvoltare în vedere atingerii unui nivel
de maturitate superioară TRL 3)
Categorii de cheltuieli eligibile (pag. 30)
Categoria 10 - cheltuieli generale de administrație, subcategoria 30 - cheltuieli
generale de administrație (indirecte pe baza de costuri reale)
”cheltuieli administrative (e.g. chiriile - este eligibilă doar în măsura în care locul de
implementare al proiectului este închiriat, iar dreptul de utilizare a spațiului este
dovedit în baza unui contract de închiriere/comodat/locațiune); energie, alte
cheltuieli generale de administrație”
”cheltuieli cu transportul, cazarea, diurna pentru experți proprii/cooptați
nominalizați conform deciziei de stabilire a echipei de proiect.”

În cazul în care sunt eligibile cheltuielile prevăzute la lit. b) şi c),
nu sunt eligibile cheltuielile menționate la categoria 25/
subcategoria 87, pentru aceleași activități.

a) Se refacturează.
b) Nu. În situația descrisă, având în vedere inclusiv specificul
activităților finanțate, eligibilitatea cheltuielilor cu
transportul, cazarea, diurna, nu ar fi justificată.

a)
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Vă rugăm să clarificați dacă pentru decontarea facturilor de energie, și alte
cheltuieli generale de administrație este necesar ca acestea să fie emise de
către furnizor direct către solicitantul de finanțare sau se pot deconta în
baza refacturării utilităților.
b) Având în vedere restricția de la pagina 29 „În cazul în care sunt eligibile
cheltuielile prevăzute la lit. b) şi c), nu sunt eligibile cheltuielile menţionate
la categoria 25/subcategoria 87” vă rugăm să clarificați dacă în situația în
care nu sunt prevăzute cheltuieli salariale pentru echipa de proiect (25/87),
există posibilitatea de a include în subcategoria 10/30 cheltuieli cu
transportul, cazarea, diurna pentru experții proprii/cooptați/nominalizați
conform deciziei de stabilire a echipei de proiect.
Cu alte cuvinte, în cazul în care avem management extern, iar pentru
experții proprii nu avem prevăzute costuri salariale, se pot totuși bugeta
cheltuieli cu transportul, cazarea, diurna?
Categorii de cheltuieli eligibile (pag. 31)
Categoria 29 - Cheltuieli cu servicii, subcategoria 110 - cheltuieli cu servicii de
asistenta si consultanta pentru realizarea modelului conceptual inovativ
Vă rugăm să clarificați dacă bugetarea acestor tipuri de cheltuieli este permisă
exclusiv în situația în care există un parteneriat cu o entitate de cercetare care
sprijină implementarea proiectului sau se pot deconta și în situația în care unul
dintre membrii echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare
specifică de tip Doctorat/PhD/ cercetător/profesor universitar in domeniul de
activitate in care se dezvoltă conceptul
Categorii de cheltuieli eligibile (pag. 31)
Categoria 29 - Cheltuieli cu servicii, subcategoria 110 – cheltuieli cu servicii de
asistenta si consultanta pentru realizarea modelului conceptual inovativ
„achiziţionarea de servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv
pentru activităţile aferente dezvoltării modelului conceptual”
Categoria 29 - Cheltuieli cu servicii, subcategoria 122 - cheltuieli pentru servicii de
sprijinire a inovarii
”[...]
•
achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: [...]
•
cheltuieli cu elaborarea documentaţiei tehnice aferente dezvoltării
modelului conceptual”
Vă rugăm să clarificați care sunt diferențele între tipurile de cheltuieli prevăzute la
citatul menționat și cele aferente categoriei 29 - Cheltuieli cu servicii, subcategoria

Includerea în buget a cheltuielilor cu servicii de asistenta si
consultanta presupune existența unui contract de servicii.
Aceste cheltuieli vor putea fi considerate eligibile numai dacă
nu s-au bugetat salarii pentru echipa de proiect, pentru
aceleași activități.

Serviciile de consultanță în domeniul inovării cuprind servicii de
consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce
privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și
valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a
reglementărilor care le conțin (subcategoria 122).
Subcategoria 110 cuprinde serviciile de realizare a trecerii de la
TRL 3 la TRL 4 sau TRL 5.

110, întrucât acestea sugerează tipuri de activități similare în contextul asistenței
și consultanței pentru realizarea modelului conceptual inovativ.
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Se poate puncta in grila ETF – existenta unei Cereri de brevet la OSIM (eliberarea
brevetului dureaza la OSIM peste 1 an) ?
Este eligibila achizitia unei francize din strainatate, deoarece aceasta nu este
diponibila pe piata romaneasca?

Este necesar să se facă dovada că membrii echipei de cercetare din cadrul
implementării proiectului au o relație de muncă sau contractuală cu solicitantul
finantarii la data asumării planului de afaceri si a depunerii Cererii de Finantare ?
Prin ce document se poate dovedi legatura membrilor echipei de proiect cu
proiectul ce urmeaza sa fie implementat ? Ex: o declarație de angajament și
disponibilitate a persoanei respective că, dacă proiectul va fi acceptat și se va
semna contractul de finanțare, aceasta va încheia relații de muncă sau colaborare
cu solicitantul este suficienta?
La pct. 4.2 Eligibilitatea solicitanților, se menționează “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”.
Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul echipei de implementare a proiectului pot face
parte cercetători ai institutului nostru având în vedere că la pct. 4.5.4 Categorii de
cheltuieli eligibile sunt trecute Salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru
experti proprii ce sunt direct implicați în dezvoltarea conceptulului inovativ, iar
microîntreprinderile, în general, nu au personal cu studii postuniversitare.
La pct. 1.6 Indicatori specifici programului, conform ghidului suntem obligați să
alegem și indicatorul 1S70 Cooperări implementate ca urmare a „Iniţiativei Regiuni
mai puţin dezvoltate” (indicator de realizare) și să completăm cu valoarea 1.
Conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, „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”, iar conform Anexei nr.3 – Grila_conformitatea_
administrativa_eligibilitatea „cel puțin un membru al echipei propuse pentru
implementarea proiectului are calificare specifica de tip Doctorand/ PhD/
cercetător/ profesor universitar in domeniul de activitate in care se dezvolta

Da
Nu. Franciza este doar o formă de comercializare după
încheierea transferului tehnologic și nu poate ajuta la trecerea
de la un nivel de dezvoltare tehnologică (TRL) la altul, așa cum
este scopul apelului.
Nu, dar este necesar să se facă nominalizarea și să se prezinte
documentele necesare verificării îndeplinirii criteriului de
eligibilitate.

Asa cum se mentioneaza in GS la pag 13, solicitant eligibil este
IMM-ul care va implementa proiectul, nu Institutul de Cercetare.
Există posibilitatea cooptării de către IMM pe perioada
proiectului, în condițiile legii, a unui membru ce respectă
condițiile de eligibilitate și pentru salariul/onorariul căruia
există categorie de cheltuieli eligibile.

Se va completa indicatorul de realizare cu valoarea 1, deoarece
un proiect implica o colaborare.

Conform prevederilor ghidului specific, secțiunea 4.2, criteriul
6, cel puțin un membru al echipei propuse pentru
implementarea proiectului are calificare specifică de tip
Doctorat (...)

conceptul”. Vă rugăm să clarificați care este statutul corect: doctorat sau
doctorand.
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Ținând cont de următoarele aspecte: în Ghidul Solicitantului se precizează că
”Activele corporale (echipamente tehnice, masini, instalații și utilaje) și activele
necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului
și valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis”,
iar în Anexa nr. 1-5-a.Plan de afaceri-Macheta Axa 1.POC se menționează că ”2.1
Dotări - valoarea lor nu poate depăşi 50% din valoarea solicitată a ajutorului de
minimis”, vă rugăm să ne clarificați dacă valoarea dotărilor este limitată la 50% din
valoarea solicitată a ajutorului de minimis
Exista un tarif maxim pentru plata cercetatorilor ?

39

Cum se poate asigura durabilitatea de 3 ani - la proiectele care au ca rezultat un
PROTOTIP. Atat timp IMM poate sa doreasca ca prototipul/brevetul sa fie
valorificat.

40

Vă rugăm să precizați care este modalitatea de cuantificare care va fi utilizată
pentru evaluarea criteriului 3.2.2 din grila ETF, astfel încât să poată fi acordate cele
5 puncte
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Entitatea – are un Raport TRL 3 – semnat de o echipa de cercetatori care in prezent
nu mai sunt angajatii entitatii, se poate considera proiectul eligibil?
Care sunt limitele salariale aplicabile in cadrul programului?

42

Plafonul de 50% (din valoarea solicitată a ajutorului de minimis)
se aplică la valoarea eligibilă cumulată a activelor corporale și
necorporale.

Este aplicabilă legislația națională care prevede tarif pe ora
pentru cercetători. Vezi HG 583/2015 cu modificările și
completările ulterioare
Criteriul este aplicabil în general pentru investiții în
infrastructură, iar în acest caz numai în cazul unor achiziții de
mijloace fixe.
Activitățile de transfer tehnologic pot continua în vederea
dezvoltării conceptului tehnologic și transformarea lui în
produs, respectiv tehnologie nouă.
Conceptul dezvoltat la nivel de prototip/brevet poate fi
valorificat.
Un exemplar al prototipului va fi păstrat ca rezultat al
proiectului pentru monitorizarea proiectului.
Evaluatorii vor aprecia măsura în care solicitantul cuantifică
beneficiile de mediu prevăzute ca urmare a implementării
proiectului, luând în considerare inclusiv elemente precum
specificul investiției, parametrii de implementare și exploatare,
domeniul de activitate vizat.
Da, dacă entitatea deține drepturile de utilizare sau dacă le
cumpără
Este aplicabilă legislația națională care prevede tarif pe ora
pentru cercetători. Vezi HG 583/2015 cu modificările și
completările ulterioare.
Pentru unele categorii de cheltuieli eligibile, există praguri
specificate in GS publicat la adresa

https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apelurilansate/962-ghidul-specific-por-2022-1-1-1-0s-1-2-2-proof-ofconcept
Se va explicita felul în care produsul rezultat din dezvoltarea
modelului conceptual poate ajuta la mentinerea calitatii
necesare pentru a nu pierde certificarea, sau la îmbunătățirea
acesteia.
Da, cu plata efectuată conform graficului de eșalonare,
conform prevederilor codului fiscal.

43

In masura in care solicitantul are deja implementat ISO 14001, acesta obtine punctaj
maxim la punctul 3.2.1 din grila de evaluare?

44

O companie este eligibila daca are datorii catre bugetul de stat esalonate conform
prevederilor legale?

45

Sectiunea IV a planului de afaceri „Evaluarea planului de afaceri” se completeaza de
catre aplicant sau de expertii evaluatori?

Secțiunea din planul de afaceri reprezintă o autoevaluare.

46

Extras din planul de afaceri: Se va prezenta un studiu/analiza prin care se va
prezenta o analiza comparativa a productivitatii medii curente versus dupa
implementarea conceptului_ se refera la previzionarile financiare cu sau fara
proiect? TRL 5 nu duce produsul/serviciul in nici macar in forma de prototip.
Previzionarea la ce se raporteaza?

Se va raporta la ipoteza dezvoltării produsului pe întreaga
perioadă a previziunilor și a eventualelor rezultate obținute
dacă se ajunge la comercializare în tot acest timp.

47

Cu privire la criteriul din Anexa 3 – Grila privind verificarea conformitatii
administrative si a eligibilitatii, Eligibilitatea solicitantului, punctul 1.5., va rugam sa
ne confirmati ca in cazul parteneriatului cu instituțiile de drept privat de cercetare,
incadrarea acestora ca „institutii de cercetare” se poate face cu certificatul
constatator ONRC din care sa reiasa ca au au în obiectul de activitate (cod CAEN
autorizat) cercetarea-dezvoltarea (in conformitate cu prevederile MEN https://www.edu.ro/sistem-national-cercetare).
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„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

Extras din Ordonanta 41/2015 pentru completarea și
modificarea OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică:
”Organizaţia de cercetare - o entitate, precum universitate sau
institut de cercetare, indiferent de statutul său legal (organizat
conform legii publice sau private) sau de modul de finanţare, al
cărei scop principal este de a desfăşura activităţi de cercetare
fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică şi
de a disemina rezultatele acestora prin învăţare (predare),
publicare sau transfer tehnologic; toate profiturile sunt
reinvestite în aceste activităţi, în diseminarea rezultatelor
acestora sau în învăţare (predare); întreprinderile care pot
exercita influenţă asupra unei astfel de entităţi, în calitate, de
exemplu, de acţionari sau membri, vor beneficia de acces
nepreferenţial la capacităţile de cercetare ale unei astfel de
entităţi sau la rezultatele cercetării, generate de aceasta."
Numai dacă a fost într-una din categoriile de personal
prevăzute la art 6, litera a sau b din Legea nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
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entitate de cercetare (Instituție de cercetare/ Universitate/ etc) pentru a sprijini
implementarea proiectului”
Legat de cercetători, este suficient ca acesta să fi fost încadrat pe un post drept
cercetător în trecut, ex. Să aibă experiență drept cercetător, sau se referă la nivelul
educațional al acestuia – cercetător universitar spre exemplu.
Documente acceptate, ce trebuie depuse odată cu cererea de finanțare, care atestă
nivelul de dezvoltare tehnologică TRL sunt:
• 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 pentru determinarea parametrilor de
interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.
Se va realiza un raport intern sau va fi nevoie de o sursă externă pentru analizarea
produsului/ serviciului care va face obiectul cercetării proiectului?

(a) personal de cercetare-dezvoltare;
universitare; )

b) cadre didactice

Daca solicitantul este cel care a dezvoltat TRL 3, atunci
documentele sunt / au fost produse intern.
Daca solicitantul a avut un contract de cercetare cu o
organizatie de cercetare, care a dezvoltat pentru societatea
aplicantă un concept pana la nivelul TRL 3, in cadrul
contractului de cercetare, se prevad de obicei si livrabile.
Daca solicitantul a cumparat dreptul de utilizare al tehnologiei
aflată ca nivel de dezvoltare la TRL 3, va prelua livrabilele de la
dezvoltatorul TRL 3 de la care a cumparat conceptul tehnologic.

