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Axa Prioritară 1 – Promovarea Transferului Tehnologic

Operațiunea 1.1 A 

Sprijinirea entităților de 
inovare și transfer tehnologic 

(ITT)

Operațiunea 1.1 B 

Sprijinirea parcurilor științifice 
și tehnologice (PST) 

Operațiunea 1.1 C 

IMM în parteneriat cu ITT

Obiectivul specific - Creşterea inovării în 
firme prin susţinerea entităților de inovare şi 

transfer tehnologic în domenii de 
specializare inteligentă



Alocarea financiară a AP 1 – Promovarea 

Transferului Tehnologic – POR 2014-2020

Obiectiv 
Tematic

Axe prioritare POR (AP)/ Prioritati de investitii (PI)
Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est
Euro

1 AP 1

Promovare transfer tehnologic - total, din care: 26.316.521

FEDR 22.369.043

contributie nationala 3.947.478

OS 1.1 Entitati ITT 9.807.600

FEDR 8.336.460

contributie nationala 1.471.140

OS 1.1 Parcuri științifice și tehnologice 8.319.852

FEDR 7.071.874

contributie nationala 1.247.978

OS 1.1 Parteneriate IMM - EITT 8.189.069

FEDR 6.960.709

contributie nationala 1.228.360
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Acțiuni sprijinite în cadrul Operațiunii A – Sprijinirea EITT

Crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi 
transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, 

extinderea şi dotarea cu echipamente și software 
necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale 

în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat 
regional;

Achiziționarea de servicii de transfer tehnologic 
specifice (altele decât cele care sunt deja oferite 

sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor 
de inovare și transfer tehnologic);
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Entitățile de Inovare și Transfer Tehnologic

• centrelor de transfer tehnologic-CTT, 

• incubatoarelor tehnologice şi de afaceri-
ITA, 

• centrelor de informare tehnologică-CIT, 

• oficiilor de legătură cu industria-OLI,

• parcurile stiințifice și tehnologice -PST

Entitățile de inovare și
transfer tehnologic se 

constituie în
conformitate cu 

legislația în vigoare. 
Aceste entități de 

transfer tehnologic își
desfășoară activitatea

prin intermediul:
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Solicitanți eligibili

Entitățile de inovare şi transfer tehnologic definite conform Ordonanţei 57/2002 privind cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, autorizate provizoriu 
/acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu /acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 
406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, 
evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi 
modalitatea de susţinere a acestora, in condițiile/termenele impuse de prevederile prezentului ghid.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membru al parteneriatului a depus scrisoarea de intenție în cadrul 
apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru proiectul depus.
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Valoarea minima și maximă a finanţării nerambursabile

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului 
de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități 

ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile 
acordate este de minimum 75 000 euro, și maximum de 3 milioane euro
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Cuantumul cofinanțării

Pentru componenta de ajutor de stat 
regional (suma cheltuielilor eligibile 

finanțabile prin ajutor de stat regional 
pentru investiții), contribuția 

programului (acoperită din FEDR și 
bugetul de stat) se acordă în limita 
intensității ajutorului de stat regional

Pentru componenta de ajutor de 
minimis, contribuția programului 

(acoperită din FEDR și bugetul de stat) 
este de maximum 90% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin 
ajutor de minimis și în limita plafonului 

de minimis
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Indicatorii de proiect

Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru 
domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel național sau regional

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului a cel puțin unui 
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă 
identificate la nivel național sau regional

Diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic 
prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru domeniile de 
specializare inteligentă identificate identificate la nivel național sau regional, care se 
adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate de entitatea respectivă.
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Alți indicatorii de proiect

Rata de creștere a numarului de transferuri tehnologice realizate

Rata de crestere a numarului de studii de transfer tehnologice 

Creșterea numărului mediu de locuri de munca în domeniul tehnologiilor avansate , prin raportare la 
numărul mediu al acestora din anul anterior depunerii cererii de finanțare

Rata de crestere a numărului de activități internationale realizate de centrele de transferuri tehnologice 
(număr de afilieri la organizațiile internaționale, număr de tranzacționări la nivel internațional, număr de 
proiecte derulate în parteneriat la nivel internațional) prin raportare la anul anterior depunerii cererii de 
finanțare 
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Tipuri de investiții eligibile

A. Componenta/măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de
construire, extindere a spaţiilor de producţie/servicii,
inclusiv a utilităţilor generale şi achizitionarea de
echipamente) și active necorporale

Este eligibilă inclusiv reconversia unui imobil
existent neutilizat și dotarea acestuia cu active
corporale și necorporale în scopul realizării unei
investiții inițiale.
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Tipuri de investiții eligibile

• a). Activități de transfer tehnologic specific

• b). Activități de internaționalizare(participarea, la 
nivel internațional, în afara României, la târguri, 
misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de 
expozant). Taxele de participare la aceste 
evenimente vor fi considerate cheltuieli eligibile.

• c). Drepturi salariale pentru personalul implicat in 
activitatea de transfer tehnologic, in limita a 
maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 
aferente ajutorului de minimis.

B. 
Componenta/măsura 
de ajutor de minimis  

implică sprijinirea 
personalului entităților 
de transfer tehnologic, 
inclusiv achiziționarea 
de servicii specifice de 
transfer tehnologic în 

domeniile de 
specializare inteligentă 
naționale sau regionale 



Vă mulțumesc pentru atenție!

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD – EST
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