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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a lansat la începutul
lunii martie 2017, apelul pentru completarea Scrisorii de intenție în
vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor
beneficiari, care intenționează să aplice pentru finanțare din POR –
Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

Acest apel s-a referit la entități de inovare și transfer tehnologic 

(ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST).

Lansarea apelului pentru scrisori de intenție a reprezentat o etapă 

din procesul de elaborare a DCR.
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La data termenului limită de completare și
transmitere a Scrisorilor de Intenție au fost depuse
6 scrisori de intenție la nivelul Regiunii Sud-
Est după cum urmează:
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CREAREA UNUI CENTRU DE TRANSFER

TEHNOLOGIC PRIN EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA CENTRULUI DE

INFORMARE TEHNOLOGIGĂ DIN GADRUL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII

 Obiectivul proiectului: dezvoltarea Centrului de Informare Tehnologică din subordine intr-un 

centru Centru de Transfer Tehnologic care să acționeze ca o punte de legătură între mediul de 

afaceri, autorități, consumatori finali și organizațiile de CD, inclusiv universități.

 Bugetul total estimat: 2.900.000 € :

 Construcție, dotare și echipare CTT DD – 2.700.000 €

 Dezvoltarea serviciilor CTT DD - 200.000 €

 Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic 

sunt:

 Bioeconomie

 Energie

 Mediu si Schimbări Climatice
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Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII
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TEHNOLOGICĂ (CIT)

 Obiectivul proiectului: acreditarea Ceprohart Brăila ca Centru de Informare Tehnologică

 Bugetul total estimat: 3.200.000 Euro, din care:

 Dezvoltarea capacității instituționale a structurii CIT: 200.000 € 

 Finanțarea operațiunilor și serviciilor planificate: 3.000.000 €

 Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Cercetarea-dezvoltarea și transferul de tehnologii în domeniul eco-nano-tehnologiilor și 

al materialelor avansate

 Cercetarea dezvoltarea și transferul de tehnologii avansate în domeniul Tehnologii 

Informaționale și de Comunicații, Spațiu și Securitate
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Beneficiar:  SC CEPROHART SA
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 Obiectivul proiectului: transpunerea rezultatelor cercetării din Universitatea ”Dunărea de Jos” în suport de 

dezvoltare economică națională și zonală asigurând suportul necesar de consultanță, pentru transferul 

ultimelor descoperiri tehnologice în pocesele de producție din mediul de afaceri.

 Bugetul total estimat: 3.180.000 €

 Fonduri necesare investiţii iniţiale: 3 milioane €

 Costul serviciilor: 180.000 €

 Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic sunt:

 Agricultură – alimentație, biotehnologii

 Energie, petrol și gaze și minerit energetic

 Industria construcțiilor de mașini și construcții metalice

 Agricultură, silvicultură și pescuit

 Turism

 Economie 6

Beneficiar:  UNIVERSTITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” GALAȚI
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Parcului Științific și Tehnologic Galați

 Obiectivul proiectului: 

o Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare

o Dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întrprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special 

dezvoltarea produselor și serviciilor

o Transfer tehnologic

o Inovare socială

o Networking

o Consolidarea Clusterului IT&C Dunărea de Jos

 Bugetul total estimat – 3.000.000 €

 Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic sunt:

o Tehnologii informaționale și de comunicații

o Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni

o Internetul viitorului

o Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software

o Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale

o Internet of Things (IOT) 7

Beneficiar: PARCUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC GALAŢI
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Dezvoltarea Centrului de Infomare Tehnologică -

,,Europark for Integral Innovation”

 Obiectivul proiectului: promovarea sustenabilității și creșterii în

afaceri prin inovare și dezvoltare tehnologică pentru

întreprinderile din sectoarele de activitate și domeniile acreditate,

situate în Regiunea Sud-Est.

 Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza

servicii de transfer tehnologic sunt:

 Bioeconomie

 Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate

 Energie, Mediu și Schimbări Climatice
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Beneficiar: UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI 
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Mecatronică și Tehnica Măsurării București – CTT – FG -

INCDMTM

 Obiectivul proiectului: creșterea capacităților de promovare a inovării și transferului 

tehnologic, ca politică de dezvoltare durabilă în Regiunea Sud-Est atât prin 

interconectarea cunoștințelor științifice, a tehnologilor inovative și a specialiștilor din 

regiune cât și prin promovarea competitivității noilor produse ale agenților economici 

care activează în cele 3 domenii de specializare inteligentă.

 Bugetul total estimat – aprox. 350.000 euro

 Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Energie, Mediu și Schimbări Climatice

 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

 Soluții inovatoare pentru domeniul public – tehnologii noi și emergente
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Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII
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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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Cofinanțarea
P.I. 1.1 Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic.

a) 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 - componenta de ajutor 
regional  

b) 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) -
componenta de ajutor de minimis – 90% POR + 10% contribuția proprie;

 Valoarea finanțării nerambursabile acordate (a+b) este de minimum 100.000 euro, și maximum de 
3 milioane euro.

 În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis (b), valoarea finanțării 
nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro și maximum de 200.000 euro.
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Intensitatea maximă a

ajutorului de stat regional

Categoria în care se încadrează solicitantul/

Regiunea de dezvoltare/ Perioada de

aplicabilitate a intensității

SE

% maxim din valoarea

eligibilă a proiectului

Întreprindere mare

Beneficiarii de drept public sunt consideraţi

întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și

nr. locuitori)

50%

% maxim din valoarea

eligibilă a proiectului
Întreprindere mijlocie 60%

% maxim din valoarea

eligibilă a proiectului
Întreprindere mică și micro 70%
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Cofinanțarea
P.I. 1.1 Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

a) crearea şi dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice (PȘT), respectiv, 

construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare (lucrările de 

modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei 

investiții inițiale) - componenta de ajutor regional  - 50% POR + 50% contribuție 

proprie.

b) achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele 

oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice) - componenta de ajutor de 

minimis – 90% POR + 10% contribuția proprie;

 Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a celor două componente (a și b);

 Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, și 

maximum valoarea alocării pentru apel/ regiune;

 Pentru componenta de minimis (b), valoarea finanțării nerambursabile acordate 

este de minimum 100 000 euro și maximum de 200.000 euro.
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Cofinanțarea
P.I. 1.1 Operațiunea C – IMM-uri în parteneriat cu Entitățile de Inovare și Transfer 

Tehnologic

 Finanțarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat cu un ITT acreditat 

pentru a valida faptul că prin intermediul investiției se va realiza transferul 

tehnlogic;

 Investiția propusă trebuie să vizeze un singur domeniu CAEN eligibil, IMM-ul 

solicitând investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării în funcție de 

domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional/ național;

 Rata de cofinanțare se aplică conform ajutorului de minimis – 90% POR + 10% 

contribuția proprie;

 Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 25.000 euro, și 

maximum 200.000/ plafonul de minimis;
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Vă mulțumesc pentru atenție!
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