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OPERATIUNEA 2.3.1. „SPRIJIN PENTRU START-UP-URI SI SPIN-OFF-URI INOVATIVE”
Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare
si inovare

OPERATIUNEA 2.3.1. „SPRIJIN PENTRU START-UP-URI SI SPIN-OFF-URI INOVATIVE” se
incadreaza in Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare si
are ca obiective:
Principalul obiectiv al acestei operatiuni se focalizeaza pe sprijinirea activitatilor legate de crearea sau
dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD), pentru a
creste transferul tehnologic dinspre institutiile CD catre companii si pentru a asigura dezvoltarea de noi
domenii de afaceri si activitati inovatoare.
Solicitanti eligibili



Spin-off-uri: firme recent infiintate/care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent
obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei
universitati
Start-up-uri: microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in
conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o
vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati. In cazul
spin-off-urilor, se admite sa nu fie inregistrate la Registrul Comertului ca firme, in momentul
depunerii cererii de finantare. Dupa evaluarea si selectarea in vederea finantarii a propunerilor de
proiecte, se solicita potentialilor beneficiari sa-si inregistreze firma la Registrul Comertului, ca
firma noua, care nu preia datoriile altei societati comerciale.

Categorii de proiecte
Prin aceasta operatiune sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte, in functie de solicitant:
 Proiecte de infiintare a unei intreprinderi inovative pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect
de cercetare, a unui brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate industriala
 Proiecte de dezvoltare inovativa a unei intreprinderi pe baza implementarii unui rezultat obtinut
dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate
industriala
Activitati eligibile:
a) crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off)
b) activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
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c) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management; asistenta tehnologica;
transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala;
utilizarea standardelor;
d) achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de
specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
e) activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii/know-how/brevetului/licentei sau altui
drept de proprietate industriala :
- achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, know-how, brevete, licente, marci);
- achizitia de instrumente si echipamente TIC si de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
- activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului;
- activitati de realizare a produsului/procesului/ tehnologiei/ serviciului:
o in cazul produselor/proceselor/tehnologiilor: proiectarea, executarea, experimentarea
si/sau certificarea prototipului/procedeului/tehnologiei/metodei care face obiectul unei
inventii/ rezultat al cercetarii/know-how; executarea si/sau exploatarea seriei „zero” a
produsului ori a instalatiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetarii/obiectului inventiei
prin realizarea lui pe scara larga; comercializarea rezultatelor de catre detinatorul de
drepturi care este si producator;
o in cazul serviciilor: proiectarea, executarea, experimentarea si/sau certificarea modelului/
procedeului/procesului/ etodei care face obiectul unui rezultat al cercetarii/know-how/
licentelor in domeniul TIC; punerea in aplicare a modelului/procedeului/procesului/
metodei; realizarea de servicii noi/semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a
aplicarii modelului/procedeului/procesului/metodei inovative
f) activitati legate de informarea beneficiarilor: achizitonarea de publicatii, abonamente si asigurarea
accesului la baze de date;
g) activitati de informare si publicitate privind proiectul.
Cheltuieli eligibile
• Cheltuieli de personal, care includ cheltuieli salariale (salarii, contributii sociale angajator,
indemnizatii) si cheltuieli de deplasare (diurna, cazare, transport persoane)
• Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
(pentru dotarile care intra in categoria mijloacelor fixe si au o durata de functionare mai mare decât
durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare calculate pe durata derularii proiectului,
pe baza practicilor contabile reglementate), si anume:
o Echipamente IT si pentru comunicatii
o Utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie
• Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale (necesare pentru introducerea rezultatelor
cercetarii in productie), care pot fi: aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how /
cunostinte tehnice nebrevetate
• Cheltuieli pentru procurarea de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului
• Cheltuieli cu achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare, si anume:
o Servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala, dezvoltare experimentala, cercetare
competitiva)
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o Servicii de consultanta pentru inovare acordate pentru: management; asistenta
tehnologica; transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si comercializarea
drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor)
o Servicii suport pentru inovare (studii de piata; incercari si testari in laboratoare de
specialitate; certificarea, testarea si marcarea calitatii)
Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, abonamente si cotizatii, si anume: taxe de acces la baze de
date; abonamente la biblioteci de specialitate; abonamente la publicatii stiintifice
Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect.
Cheltuieli pentru infiintare si inregistrare de spin-off
Cheltuieli generale de administratie
o Servicii de comunicatii (comunicatii electronice, servicii postale si de curierat),
o Intretinere si reparatii de spatii, echipamente, utilaje, instalatii,
o Plata utilitatilor - energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze
naturale,
o Inchirieri spatii (numai pentru inchirierea sediului beneficiarului de proiect)
o Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.

Valoarea grantului
- 200.000 Euro,
- 100.000 Euro pentru agentii economici din sectorul transporturilor
Finantarea proiectelor
- 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului.
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