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Programul Operațional Regional -  OS 1.2 – Proof of concept 
pentru creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale 

Program/Axa 

Prioritara 

• Program Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 1 „Promovarea 
transferului tehnologic“ - Prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C 
I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și 
dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 
dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și 
de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 
activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare 
precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în 
special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 
general“ - OS 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor 
multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin 
dezvoltate“ în România. 

Baza 

legislativa a 

programului 

• Schema de ajutor de minimis instituita prin Ordinul MLPDA nr. 4.003/2020  

Obiectiv • Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu 
caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și 
verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de 
specializare inteligentă, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând 
parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5 
și încheierea unor parteneriate cu scopul continuării cercetării derulate prin 
proiectul finanțat în vederea dezvoltării modelului conceptual sau reutilizării 
ipotezelor considerate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui nou model 
conceptual inovativ. 

Aplicabilitatea 

schemei 

• Mediul rural si urban, in toate regiunile de dezvoltare ale României 

Bugetul 

apelului 

• 10,69 mil EUR  

Grant  • minimum 25.000 euro  

• maximum 200.000 euro 

Procent de 

finantare 

• 90% 

Solicitant 

eligibil 

• este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 

• este constituit în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 
cooperației, republicată, cu modificările ulterioare 

• a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte 
de depunerea cererii de finanțare (minim) 
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• nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii 
de finanţare şi în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, cu excepţia 
suspendării activităţii pe perioada stării de urgenţă instituite în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

Domenii de 

specializare 

inteligenta 

• Bioeconomie 

• Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate 

• Energie, mediu şi schimbări climatice 

• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 

• Sănătate 

• Alte domenii identificate la nivel regional 

Cheltuieli 

eligibile 

• Cheltuieli cu dotări; 
 echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente 

informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (cfm. HG 2139/2004) 
 utilaje și echipamente care nu necesită montaj, precum și a echipamente 

și a echipamente de transport tehnologic 
 echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, 

precum și sistemelor care utilizează surse regenerabile (alternative) de 
energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare 

 Activele corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje) 
trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar 
valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de 
minimis. 

• Cheltuieli cu active necorporale: 
 cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci 

comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict 
necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea 
modelului conceptual inovativ 

 cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate 
industrială 

• Cheltuieli generale de administrație – in limita a 15% din valoarea ajutorului 
solicitat si includ: 

 cheltuieli administrative: chirie (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, combustibil și alte consumuri 
similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de 
administrație; 

 cheltuieli cu transportul, cazarea, diurna pentru experții proprii care fac 
parte din echipa de proiect 

 materii prime și materiale consumabile folosite în cadrul proceselor de 
dezvoltare și testare a modelului conceptual inovativ. 

• Cheltuieli pentru consultanță – in limita a 10% din valoarea ajutorului de minimis 
solicitat 
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• Cheltuieli salariale – în limita a 30% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis 
și se referă la salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experții proprii ce 
fac parte din echipa de proiect, conform metodologiei propuse și în raport de 
activitățile avute în vedere 

• Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate: 
 cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din 

obligațiile beneficiarului, în limita a 5.000 lei, fără TVA; 
 cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare 

industrial/dezvoltare experimentală pe scară largă 

• Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect – în limita a 5.000 
lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul 
respectiv 

• Cheltuieli cu servicii: 
 cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea modelului 

conceptual inovativ; 
 cheltuieli privind certificarea națională/internațională a produselor, 

serviciilor sau diferitelor procese specifice; 
 cheltuieli cu servicii tehnologice specifice; 
 cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării. 

Perioada 

estimata 

lansare 

• Trimestrul II/2021 

Durata  • Până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de 
ajutoare prin încheierea de contracte de finanțare. 

Disclaimer Această prezentare a fost realizată în baza informațiilor publice privind Schema de 
ajutor de minimis instituita prin Ordinul nr. 4003/2020, la data redactării sale și  
conține doar informații generale și nu ar trebui utilizată ca bază pentru luarea unor 
decizii sau acțiuni care ar putea afecta finanțele sau afacerea companiei dvs. în 
orice fel. OMEGA Consulting (o linie de servicii a Omega Trust SRL) nu își asumă nici 
o responsabilitate legală sau de altă natură pentru corectitudinea informațiilor, 
eventuale erori sau prejudicii care ar putea apărea ca urmare a analizei acestui 
document. Prezentarea a fost realizată în conformitate cu informațiile publice 
disponibile la momentul redactării sale – informații preluate din documente 
publice, legislație, discuții directe avute cu reprezentanți ai autorităților sau diverse 
comunicări publice. Această prezentare nu reflectă în niciun fel poziția Guvernului 
României sau a oricărei alte instituții publice. Singurul scop al acestui document 
este acela de a informa clienții și partenerii OMEGA Consulting sau OMEGA Trust. 
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